
 

1/2 

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
132896 

Raadsvoorstel: 
133500 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
Onderwerp 
Evaluatie kapbeleid en werkbaarheid vergunningenstelsel 
 
Geadviseerde beslissing: 

Het bestaande kapbeleid en het huidige vergunningenstelsel in stand te houden. 
 

INLEIDING 
In mei 2012 zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en daarmee het kapbeleid concreet in 
werking getreden. Het kapbeleid is destijds herzien omdat teveel onnodige kap plaatsvond binnen de 
gemeente Albrandswaard waarbij weinig aandacht was voor waardevolle bomen en geen 
compensatie plaatsvond door middel van herplanting of nieuwe planting. Doel was dan ook 
toekomstige excessen op het gebied van het kappen van waardevolle bomen te voorkomen. 
Afgesproken is de toepasbaarheid, werking en het effect van de APV en daarmee het kapbeleid te 
evalueren. Belangrijk onderdeel van de APV is het vergunningenstelsel zoals dat nu wordt toegepast 
door de afdeling BOR.  
 
BEOOGD EFFECT 
Het doel van de aanpassing van de APV en het kapbeleid is: 

- een zorgvuldiger wijze van omgaan met het groen binnen de gemeente  
- duidelijkheid over de procedure die daarbij wordt gevolgd en  
- bewustwording bij alle partijen zodat onnodige kap wordt voorkomen. 

 
Argumenten 
Concrete resultaten die uit de evaluatie naar voren komen zijn: 

- minder onnodige bomenkap; 
- ca. 30 vergunningensaanvragen in een jaar die ook allen zijn gehonoreerd; 
- bij kap van waardevolle bomen vindt compensatie plaats zodat het aantal waardevolle bomen 

in de gemeente Albrandswaard in stand wordt gehouden; 
- partijen worden gedwongen alternatieven voor kap te overwegen en aan te geven; 
- er is nu sprake van een totaalaanpak waardoor een constructieve dialoog is ontstaan met 

derden als de Provincie, Rijkswaterstaat en de Bomenridders. 
 
Het vergunningenstelsel draagt hieraan bij doordat dit een duidelijk kader biedt voor internen en 
externen waardoor het beleid beter wordt uitgevoerd. Het werken met een helder 
vergunningenstelsel biedt in die zin meerwaarde ten opzichte van de oude situatie en zouden wij 
dan ook graag handhaven, ondanks de hogere kosten (beoordeling van een kapaanvraag kost 
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€150,- tot €300,-). Wij verwachten dat het afschaffen van het vergunningstelsel de nu juist 
ontstane duidelijkheid en het resultaat te niet zal doen. 

 
 
Kanttekeningen 
Het kapbeleid en de bijbehorende manier van werken kosten meer tijd en geld, onder meer ook door 
toepassing van het vergunningenstelsel. Het beleid heeft echter duidelijk een positief effect op de 
manier waarop nu binnen de gemeente wordt omgegaan met het groen en de waardevolle bomen. 
 
Vervolg 
Gezien het positieve effect van het kapbeleid wil het college deze koers graag voortzetten.  
 
Bijlage 
Evaluatie kapbeleid 
 
 

  128536: Evaluatie kapbeleid definitief  
 

 
Poortugaal, 20 augustus 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,          De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats           drs. Hans-Christoph Wagner 
 


