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Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Eerder is met de gemeenteraad afgesproken dat in mei 2012 evaluatie zou 
plaatsvinden van de Algemene Plaatselijke Verordening omtrent het kapbeleid. 
Doordat het kapbeleid echter pas werkelijk effectief is sinds mei 2012 en kap met 
name plaatsvindt in de periode van oktober tot maart willen we u over het volgende 
informeren: 
 
In december 2011 is door de gemeenteraad ingestemd met de APV omtrent het 
kapbeleid. In de maanden daaropvolgend is zorgvuldig de waardevolle bomenlijst 
ontwikkeld. Destijds is afgesproken om de effectiviteit van het kapbeleid na zes 
maanden te evalueren. Echter, de APV en daarmee het kapbeleid is pas concreet in 
werking getreden nadat in mei 2012 de bomenlijst akkoord is bevonden door het 
College van B&W en de stukken gepubliceerd zijn. Vanaf dat moment is het beleid van 
kracht gegaan en dient er voor beschermde bomen een vergunning te worden 
aangevraagd.  
 
Probleemstelling: 
Pas sinds mei 2012 is het kapbeleid werkelijk van kracht. In deze periode is slechts 
één kapvergunning aangevraagd. Dit aantal is te klein om conclusies aan te verbinden. 
Daarnaast is in deze periode nauwelijks sprake van bomenkap. In verband met strikte 
flora- en faunawetgeving vindt  kap van bomen bijna altijd plaats in de periode van 
oktober tot begin maart. Tijdens en net voordat deze periode begint zal naar 
verwachting de 'grootste' piek zijn qua kapaanvragen. Juist deze periode zou nu buiten 
beschouwing worden gelaten in de evaluatie.  
 

Aan

T.a.v.

Datum

Betreft

Van

Ons kenmerk

CC

 Paraaf Datum 
Controller   
Directie   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op basis van bovenstaande zal het College de evaluatieperiode laten lopen van mei 
2012 tot en met april 2013. Zo wordt de naar verwachting drukste periode van 
aanvragen ook in de evaluatie meegenomen en ontstaat een reëel beeld op basis 
waarvan een gedegen oordeel kan worden gevormd. In mei 2013 jaar zal de 
gemeenteraad de evaluatie ter bespreking aangeboden krijgen. Indien er opmerkingen 
zijn, dan verneemt het College dit graag. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris  de loco-burgemeester, 
 
 

 
  
Hans Cats  drs. Bert G. Euser, mba 
 


