
  

Aan de raad, 

  

  

  

Onderwerp: Bomenverordening Hof van Twente 2015 

Voorstel: De Bomenverordening Hof van Twente 2015 vaststellen onder gelijktijdige 

intrekking van de Bomenverordening Hof van Twente 2012 

      

1 SAMENVATTING 

Wij willen met de Bomenverordening Hof van Twente 2015 zorgvuldige uitvoering geven aan 

het gemeentelijk groenbeleid in relatie tot het gemeentelijk duurzaamheidbeleid. In het 

bijzonder met betrekking tot duurzame energieopwekking via zonnepanelen. Met het oog 

hierop wordt u voorgesteld de Bomenverordening Hof van Twente 2015 die integraal de 

Bomenverordening 2012 vervangt, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Bomen- 

verordening Hof van Twente 2012. Kern van het voorstel is het toevoegen van een nieuw lid 

aan een bestaand artikel. Samengevat komt het erop neer dat een kapvergunning wordt 

verleend met als motief het opheffen van schaduwwerking op zonnepanelen, mits de hout- 

opstand geen specifieke waarde heeft die staat beschreven in bijvoorbeeld het Groen- 

structuurplan. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Bomenverordening Hof van Twente 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Wet op de ruimtelijke ordening. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Boswet. 

Algemene wet bestuursrecht. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Wat wij willen bereiken is goed onderbouw gemeentelijk beleid hoe om te gaan met vragen 

van burgers over kort gezegd ‘schaduwwerking van houtopstanden in relatie tot rendement 

van zonnepanelen”. Het is wenselijk om hieromtrent vorm en inhoud te geven en te 

bekrachtigen door aanpassing van de bestaande bomenverordening. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Duurzaamheid is een speerpunt van het gemeentelijk beleid. Dit blijkt onder meer uit het 

streven om op termijn in de eigen energiebehoefte te voorzien. Het plaatsen van zonne- 

panelen draagt daaraan bij. 
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Houtopstanden kunnen diverse waarden hebben. Zonder volledig te zijn worden genoemd 

natuur- en milieuwaarden, cultuurhistorische waarden en waarden van stads- en dorpsschoon. 

Zowel in de kernen als in het buitengebied zijn diverse waardevolle houtopstanden aanwezig. 

Dit is onder meer verwoord in het Groenstructuurplan en het Landschapsontwikkelingsplan. 

Meer en meer komen vragen (c.q. klachten) van burgers of (openbare\ bomen mogen worden 

gekapt omdat door hun schaduwwerking de opbrengst van zonnepanelen wordt verminderd. 

Schaduw op de panelen kan een substantiële invloed hebben op de daadwerkelijke opbrengst 

van een paneel 

De bomenverordening is primair gericht op regulering (bescherming) van groen en geredigeerd 

als: “het is verboden, ”. Om duidelijkheid richting burgers te geven wanneer een houtopstand 

wel mag worden gekapt en wanneer niet in verband met verminderde opbrengt van zonne- 

panelen door schaduwwerking van houtopstanden, wordt voorgesteld een nieuw lid toe te 

voegen aan een bestaand artikel (artikel 5) in de huidige bomenverordening. Het betreffende 

lid is in de lijn van het “nee, tenzij beginsel' geformuleerd, passend bij de opbouw van artikel 5 

en hieronder opgenomen. 

  

Artikel 5 lid 4 

Een aanvraag om vergunning voor het vellen van houtopstanden, waarbij schaduwwerking 

als gevolg van plaatsen, aansluiten, installeren en hebben van zonnepanelen de reden is, zal 

worden geweigerd indien: 

- De waarden (0.a. natuur- en milieuwaarden, cultuurhistorische waarden etc.) genoemd in 

het tweede lid van artikel 5 van toepassing zijn; 

- _ Het boombelang in het Groenstructuurplan of het Landschapsontwikkelingsplan of in 

andere plannen beschreven wordt. 

In de Nota van Toelichting is dit nieuwe lid verder beschreven. 

Naast de toevoeging van een nieuw lid aan artikel 5 wordt ook voorgesteld om enkele 

tekstuele onvolkomenheden (onjuiste verwijzing in de nota van toelichting naar artikelen in de 

verordening) te corrigeren. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in artikel 4.14 met opschrift “Bomen” 

opgenomen dat het verboden is te handelen in strijd met de Bomenverordening gemeente Hof 

van Twente. De APV is onderwerp in het kader van deregulering (vermindering van regels). 

Het is niet de bedoeling het huidige artikel 4.14 APV te schrappen. De actualisatie van de 

bomenverordening is niet strijdig met de dereguleringscheck over de APV. 

4.C Wat mag het kosten? 

De uit te voeren acties passen binnen de financiële kaders in de programmabegroting en 

hebben op dit punt geen onvoorziene effecten. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het niet intrekken van de Bomenverordening Hof van Twente 2012 en het niet vaststellen van 

de Bomenverordening 2015. Dit betekent dat van geval tot geval een afweging moet 

plaatsvinden. De wijzgiging van de Bomenverordening is juist bedoeld om richting derden 

duidelijkheid te geven hoe met verzoeken wordt omgegaan en de motieven waaronm wel of 

geen medewertking wordt verleend tot het kappen van groen in relatie tot schaduwwerking van 

groen op zonnepanelen. 

Een ander alternatief is om in de tekst van het nieuwe lid 4 het woord “zal” te vervangen door 

“kan”. Het woord “zal” laat geen ruimte voor gemotiveerd afwijken dit in tegenstelling tot het 

woord “kan”. Laatste vraagt een zwaardere motivatie om een verzoek om kapvergunning te 

weigeren. 



  

4.E Wat is het risico? 

De verwachting is dat vaststelling van de Bomenverordening Hof van Twemte 2015 niet leidt 

tot onvoorziene (financiele, politieke en / of juridische) risico's. 

Als een aanvraag om kapvergunning wordt geweigerd kan tegen dat besluit bezwaar worden 

gemaakt en zal een heroverweging plaatsvinden waarbij het advies van de Commissie voor 

bezwaarschriften wordt betrokken. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Over de voortgang van de uitvoering van de Bomenverordening wordt u periodiek 

geinformeerd met het Algemene Jaarverslag. 

In 2016 wordt de bomenverordening integraal bekeken over nut en noodzaak in relatie tot 

aanstaande beleidswijzigingen zoals de routekaart naar een energieneutrale gemeente en de 

bijdrage die biomassa waaronder groen daarnaan kan leveren. 

5 COMMUNICATIE 

Na vaststelling van de Bomenverordening Hof van Twente 2015 wordt deze op de gebruike- 

lijke wijze bekend gemaakt. Dit door plaatsing op de website van de gemeente, op overheid.nl 

en in het Hofweekblad. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

e Ù de burgemeester, 
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