AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststelling van de
Kapverordening 2011 en kennis te nemen
van de "Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6
mei 2011)

AAN DE RAAD

Samenvatting
Gemeente Aalten werkt actief aan deregulering. Het is een wens om de regels voor het kappen van
houtopstanden voor de burgers binnen de bebouwde kom te vereenvoudigen. De huidige
omgevingsvergunning (voor het vellen van houtopstanden) moet dan alleen nog aangevraagd
worden als het om waardevolle houtopstanden gaan. In de "Kapverordening 2011" vormt de
"Waardevolle Bomenlijst" een cruciaal onderdeel van het dereguleringstraject. De "Kapverordening
2011" en de "Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011) zijn vastgesteld in het college. Bij deze wordt
de "Kapverordening 2011" ter besluitvorming en de "Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011) ter
kennisneming voorgelegd aan uw Raad.
Inleiding
Met het vaststellen van de "Kapverordening 2011" en de "Waardevolle Bomenlijst" wordt er een
deregulering van de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden bewerkstelligd
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De "Kapverordening 2011" en de "Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011) zijn afgestemd op de
omgevingsvergunning.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Gemeente Aalten werkt actief aan deregulering. We hebben ons als doel gesteld om onnodige
administratieve lasten aan te pakken en te zorgen voor heldere, duidelijke en handhaafbare regels.
Het is een wens om de regels voor het kappen van houtopstanden voor de burgers binnen de
bebouwde kom te vereenvoudigen. Afgelopen tijd is gewerkt aan een nieuwe kapverordening met
uniforme en heldere beleidsregels. De omgevingsvergunning (voor het vellen van houtopstanden)
hoeft daarmee alleen nog aangevraagd te worden als het om waardevolle houtopstanden gaat. Het
betreft houtopstanden die op een gemeentelijke lijst van waardevolle bomen zijn opgenomen (dus
bijzondere en/of monumentale waarde hebben). Binnen de bebouwde kom zijn houtopstanden die
niet op de “Waardevolle Bomenlijst" of onder de Boswet vallen, vergunningsvrij te kappen door de
eigenaar. Buiten de bebouwde kom blijven alle houtopstanden vergunningsplichtig en/of vallen onder
de Boswet. Het aantal vergunningsaanvragen en eventuele bezwaarprocedures wordt daardoor
verminderd. De verwachting is dat dit een lastenverlichting oplevert. Dit wordt binnen twee jaar na
vaststelling van de verordening geëvalueerd.
Traject
De “Waardevolle Bomenlijst" is een cruciaal onderdeel van het dereguleringstraject. Daarom is de
conceptlijst op 25 januari 2011 aan het college voorgelegd. Na instemming van het college zijn de
eigenaren van de houtopstanden aangeschreven. Zij hebben vier weken de tijd gekregen om te
reageren. Binnengekomen reacties zijn als tekstuele aanvulling meegenomen op de lijst. Mochten in
de toekomst eigenaren toch besluiten om hun waardevolle houtopstand te kappen, dan moet op
basis van de “Kapverordening 2011” een vergunning worden aangevraagd.
Ook de Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA) is actief betrokken geweest bij het proces. Er is op
17 maart 2011 een gesprek met SNMA geweest. Het gesprek is op een positieve manier verlopen en
SNMA was content met het concept van de “Waardevolle Bomenlijst”. De SNMA heeft zelf nog een
inventarisatie gedaan ter aanvulling op deze lijst. De door de SNMA aangevoerde bomen zijn
beoordeeld waarna er meerdere bomen zijn opgenomen in de “Waardevolle Bomenlijst” (d.d. 6 mei
2011).
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Ieder jaar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de bomen op de “Waardevolle
Bomenlijst". Dan wordt u aangegeven welke waardevolle bomen in het afgelopen jaar zijn geveld.
Ook wordt u aangegeven welke bomen op de nominatie staan voor de eerstvolgende herziening van
de "Waardevolle Bomenlijst". Minimaal één keer per 10 jaar wordt door het college een herziene
"Waardevolle Bomenlijst" vastgesteld. Deze zal u terzijnertijd ook ter kennisneming worden
aangeboden.
Het college heeft ingestemd met de voorliggende “Kapverordening 2011” en de “Waardevolle
Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011). Hierbij worden de "Kapverordening 2011" ter besluitvorming en de
"Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011) ter kennisneming voorgelegd aan uw Raad.
Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
Met de vastgestelde "Waardevolle Bomenlijst" (d.d. 6 mei 2011) bestaat de kans dat het huidige
budget voor het gemeentelijke bomenfonds niet toereikend is. Budget is echter leidend en wordt niet
overschreden.
Participatie en Communicatie
Niet van toepassing. Eigenaren van waardevolle houtopstanden en de SNMA zijn reeds actief in het
proces betrokken geweest. Waar mogelijk is één en ander meegenomen.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Juli 2011: Vaststellen van “Kapverordening 2011” en kennisnemen van de “Waardevolle Bomenlijst"
(d.d. 6 mei 2011) door de gemeenteraad
2013: Evaluatie van de procedurele c.q. ambtelijke lastenverlichting door de “Kapverordening 2011”
en de “Waardevolle Bomenlijst"
Bijlagen
- Kapverordening 2011
- Waardevolle Bomenlijst (d.d. 6 mei 2011)

Aalten, 17 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2011;
gelet op het bepaalde in Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de “Kapverordening 2011” en kennis te nemen van de “Waardevolle Bomenlijst” (d.d. 6
mei 2011).

AALTEN, 5 juli 2011
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

