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Voorstel 

1. de 'Bomenverordening 2018' vaststellen 

Argumenten 

1.1 Eerste Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. 

Deze vervangt drie wetten: de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermings- 

wet 1998. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de Bomenverordening aan te passen. 

Naast deze aanleiding is de verordening ten opzichte van de bestaande Bomen- 

verordening ook op andere punten gewijzigd, meer naar de maatstaven van de 

maatschap-pelijke ontwikkelingen. 

1.2 De nieuwe Wet natuurwetbescherming 

De wet regelt wat betreft het kappen: 

e Dater een kapmelding bij de provincie moet worden gedaan wanneer het een bos 

betreft groter dan 10 are of 20 bomen of meer in een rijbeplanting. De melding geldt 

alleen als de bomen buiten de kom liggen. 

« Daarnaast is er in sommige gevallen een omgevingsvergunning van de gemeente 

nodig. In de op basis van deze wet vast te stellen Bomenverordening worden de 

regels voor kapvergunningen vastgelegd. 

Gedurende 2017 zijn meerdere overleggen met de beleidsmakers en handhavers van de 

provincie gevoerd, waarbij is afgesproken dat de provincie blijft beoordelen en handhaven 

buiten de kom. Feitelijk zoals voorheen gebeurde onder de Boswet. De gemeenten 

beoordelen en handhaven op overige houtopstanden. 

Met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel is de afspraak gemaakt dat de 

gemeente met name de kleinschalige houtopstanden in het buitengebied beschermt via de 

Bomenverordening. 

In het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Hof van Twente is de waarde en de 

kwaliteit van deze landschapselementen beschreven. Dit is een afwegingsgrond voor het 

verlenen of weigeren van een kapvergunning. 

1.3 Ons landschap 

In meerdere plannen van Hof van Twente wordt direct of indirect de kwaliteit van ons 

landschap genoemd als waarde. De Bomenverordening geeft invulling aan de 

bescherming van deze waarde en kwaliteit. Het landschap is een economische drager 

voor recreatie en toerisme en belangrijk voor het woongenot van onze inwoners. 



1.4 Minder regels 

Met betrekking tot houtopstanden binnen de kom is de ‘Bomenverordening 2018' 

eenvoudiger geworden. De grens voor aanvragen is verruimd. Dit is wenselijk vanuit de 

veranderende samenleving. Geforceerd behoud van houtopstanden geeft juist een 

negatieve lading aan de bescherming hiervan. 

1.5 Meer overleg met de aanvrager 

Het leveren van maatwerk bij kapaanvragen gaat over de afweging van de individuele 

belangen tegenover de maatschappelijke belangen. De ‘Bomenverordening 2018' geeft 

hiervoor richting. Via overleg wordt voor beide belangen begrip gekweekt. Elke aanvraag is 

uniek, waardoor een afweging niet gauw tot precedentwerking leidt. 

Het meer betrekken van maatschappelijke instanties die belangen van verschillende 

burgergroepen vertegenwoordigen moet leiden tot een breder draagvlak. 

1.6 Betere handhaving 

De ervaring leert ons dat wanneer er sprake is van illegale kap zonder actieve handhaving, 

er bij de burger verwarring ontstaat over de regels rondom kappen. Dat geldt ook voor 

opgelegde herplant. Vanwege de samenwerking met de provincie en Landschap 

Overijssel is het van belang dat de gemaakte afspraken in de ‘Bomenverordening 2018° 

worden vertaald en dus ook worden gehandhaafd. 

Advies 

Gelet op bovenstaande argumenten stellen wij uw raad voor om de ‘Bomenverordening 

2018' vast te stellen. 

  ico’s 

Rondom de uitvoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming bestaan bij de provincies 

en andere gemeenten nog steeds vragen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er toch 

nog kapsituaties kunnen voorkomen waarvan onduidelijk is hoe de afhandeling plaats 

moet vinden. Om dit risico te beperken zullen we regelmatig contact houden met het 

verantwoordelijke team van de provincie Overijssel. 

Alternatieven 

Als alternatief zou de bestaande bomenverordening alleen aangepast kunnen worden 

aan de nieuwe Wet natuurbescherming. Dat houdt in dat de verordening wel juridisch 

‘past’, maar geen gevolg geeft aan nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de 

vermindering van regels en participatie. 

Uitvoering 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Bomenverordening 2018". Zij treedt in 

werking met ingang van de dag na bekendmaking. Op datzelfde tijdstip vervalt de 

“Bomenverordening gemeente Hof van Twente 2015”. 
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