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Evaluatie Kapbeleid Albrandswaard (1)
Resultaten

Toelichting

1.

•

Het kapbeleid en de waardevolle bomenlijst leiden
tot minder onnodige kap van waardevolle bomen in
de gemeente Albrandswaard.

•
•

2.

Ondanks de waardevolle bomenlijst vindt er met
reden (noodzakelijk) kap plaats.

•

•

•

De verwachting is dat er minder onnodig kap van bomen gaat plaatsvinden, omdat het beleid er
op gericht is eerst alternatieven zoals ontwerpaanpassing van een project en/of het verplaatsen
van bomen te onderzoeken.
De kap van bomen is in voorgaande jaren niet geregistreerd. Het is lastig te achterhalen of er
minder of meer gekapt is in de periode mei 2012 – mei 2013.
Het kapbeleid en de waardevolle bomenlijst leiden momenteel niet per definitie tot minder kap
van bomen in de gemeente Albrandswaard. Immers, er zijn gegronde redenen zijn waarom
bomen gekapt moeten worden (zie 2).

Voor alle aanvragen geldt dat ook daadwerkelijk kap heeft plaatsgevonden. In de periode mei
2012 – mei 2013 zijn ca. 30 vergunningaanvragen geweest voor de kap van bomen. Het gaat
hier om bomen die op de bomenlijst geregistreerd staan. Er zijn tevens 30 kapvergunningen
uitgegeven door interne aanvragers (afdeling Ontwikkeling en afdeling BOR).
Kapvergunningen worden pas uitgegeven als er geen alternatieven zijn voor de bomen. De
reden voor deze kap is bijvoorbeeld ziekte, veiligheidsredenen of mogelijke schade aan
persoonlijk eigendom.
Bij kap vindt er altijd communicatie plaats via publicatie van vergunning.

3.

Als blijkt dat bomen gekapt dienen te worden,
nadat alternatieven zijn onderzocht, dan vindt er
altijd compensatie plaats.

•

4.

Binnen het kapbeleid dienen alternatieven altijd te
worden onderzocht. Alternatieven zijn:
aanpassingen in het ontwerp of het verplaatsen van
de bomen.

Concrete resultaten:
•
•

Dit betekent dat in beginsel het aantal waardevolle bomen in de gemeente Albrandswaard
intact blijft. Gekapte bomen worden gecompenseerd door het planten van een nieuwe boom.

Bescherming van bomen aan de Rijsdijk bij de reconstructie Viaduct Rijsdijk (project gemeente)
Bescherming van bomen bij Gaarde/Essendijk (project Essendaal B.V.)
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5.

Concrete resultaten:

Het kapbeleid is een vast agendapunt in de dialoog
met derden.

•
•
•
•
•
6.

Het kapvergunningstraject (aanvraag + bezwaar)
beslaat in totaal 12 weken.

•
•

7.

8.

Aanvragers dienen bij hun uitvoeringsprojecten rekening te houden met deze termijn. Dit kan
spanning opleveren bij de uitvoeringsplanning.
Het kapvergunningstraject vraagt capaciteit en dient begroot te worden. Iedere
vergunningsaanvraag wordt beoordeeld door een extern bureau.

Er is meer bewustwording aangaande bomenkap
ontstaan bij geplande projecten , terwijl in het
verleden partijen geregeld konden overgaan tot het
kappen.

•

Bescherming van bomen is beter in de APV
geregeld.

Concrete resultaten:

•

•

9.

Betere relatie met o.a. de KPN, CIF, de Provincie, RWS en de Bomenridders.
De gemeente wordt betrokken bij de voorbereiding, waardoor derden rekening houden met de
bomen in de openbare ruimte van Albrandswaard.
Compensatie van bomen in het najaar van 2013 door de Provincie.
Verplaatsing van bomen (Platanen) Groene Kruisweg (ANWB) naar de Dorpsdijk door het
Waternet.
Compensatie van bomen door RWS.

De waardevolle bomenlijst dient gecompleteerd te
worden.

Het beleid is erop gericht dat partijen rekening moeten houden met bomen. Alternatieven zoals
instandhouding en herplant moeten onderzocht worden, voordat er gekapt wordt.
Er is meer bewustheid ontstaan. Partijen kunnen feitelijk niet meer de boom negeren. Het is
een vast agendapunt bij uitvoering.

•

Evides (werkzaamheden Derden) vergoedt recentelijk de schade van één boom aan de
Julianalaan.
KPN (werkzaamheden Derden) heeft vier bomen geraakt aan de Tijsjesdijk. Door een extern
bureau is een schadeonderzoek gedaan. De bomen hadden geringe schade. De kosten voor het
onderzoek worden verhaald bij KPN.

•

De waardevolle bomenlijst dient jaarlijks gecompleteerd en geactualiseerd te worden.
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10. Bij urgente situaties is het vastgestelde beleid niet
van kracht.

•

Bij aanvang van het nieuwe beleid was nog niet geregeld dat bij urgente situaties bomen
verwijderd konden worden zonder vergunning. Een dergelijke situatie heeft zich voorgedaan
aan de Landweg bij een rioolstoring die acuut verholpen moest worden. Naar aanleiding hiervan
geldt nu binnen BOR dat in geval van dit soort urgente situaties bomen direct verwijderd
kunnen worden.

11. Het vergunningstraject kost geld.

•

De beoordeling van een vergunning wordt door een extern bureau gedaan. De kosten per
aanvraag bedragen 150 - 300 euro.

12. Er wordt meer samengewerkt.

•

De wethouder heeft initiatief genomen om samen met de Bomenridders de belangen van de
bomen in Albrandswaard nog beter te verdedigen. Om dit verder vorm te geven is er
structureel gezamenlijk overleg met de wethouder, de afdeling BOR en de Bomenridders.
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Bijlage I Verplaatsing Platanen ANWB Groene
Kruisweg naar Dorspsdijk
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Bijlage II Schade Iep is vergoed door Evides
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