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ONDERWERP
Evaluatie APV en daarmee het kapbeleid in de gemeente Albrandswaard
KENNISNEMEN VAN
In mei 2012 zijn, nadat de waardevolle bomenlijst akkoord is bevonden door het college van B&W en
de stukken gepubliceerd zijn, de Algemene Plaatselijke verordening (APV) en daarmee het kapbeleid
concreet in werking getreden. Er is met de gemeenteraad afgesproken het kapbeleid en de
waardevolle bomenlijst na één jaar te evalueren. Middels deze nota informeren wij u over de
conclusies van deze evaluatie.

INLEIDING
Met het vaststellen van de waardevolle bomenlijst in mei 2012 heeft het college beoogd om
waardevolle bomen in de openbare ruimte van de gemeente Albrandswaard te beschermen. Dit met
als doel om toekomstige excessen op het gebied van het kappen van waardevolle bomen door
iedereen inclusief Provincie en Rijkswaterstaat te voorkomen.
Er is afgesproken dat de toepasbaarheid, de werking van de APV en daarmee het kapbeleid
geëvalueerd zullen worden. Deze evaluatie is nodig om te kijken of de ingezette koers na één jaar
effect heeft.
KERNBOODSCHAP

De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn:
-

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

-

Het proces is zorgvuldiger. Dit heeft een positief effect op het groen in de gemeente
Albrandswaard;
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-

In de periode mei 2012 - mei 2013 zijn ca. 30 vergunningsaanvragen geweest voor de
kap van bomen en deze zijn ook allen gehonoreerd;

-

Gekapte waardevolle bomen dienen gecompenseerd te worden. Dit betekent dat het
aantal waardevolle bomen in Albrandswaard in stand wordt gehouden;

-

Interne en externe bewustwording: door het nieuwe beleid houden interne en externe
partijen rekening met de waardevolle bomen in Albrandswaard. Denk hierbij aan o.a. de
interne afdelingen binnen de gemeente, de Provincie, Rijkswaterstaat en derden zoals
Stedin, KPN en Waternet;

-

Door de APV en het kapbeleid worden partijen 'gedwongen' om te kijken naar
alternatieven zoals verplanting, terwijl in het verleden partijen geregeld konden overgaan
tot het kappen;

-

Door o.a. de APV en kapbeleid is er ook constructief dialoog ontstaan met derden zoals:
Provincie, RWS en de Bomenridders. Er is een totaalaanpak v.w.b. kappen van bomen
inclusief de verplichte compensaties van derden bij kap. Dit heeft concreet resultaat
opgeleverd;

-

De bescherming van de bomen is nu beter in de APV vastgelegd;

-

De bomenlijstlijst dient nog verder gecompleteerd te worden;

-

Het beoordelen van een kapaanvraag kost ca. 150 - 300 euro.

De ervaring leert dat het werken met een vergunningstelsel een duidelijk kader biedt voor externen en
internen, zodat het beleid beter wordt uitgevoerd. In die zin biedt het werken met deze procedure een
meerwaarde ten opzichte van de oude situatie.
CONSEQUENTIES
Weliswaar vereist het kapbeleid en de bijbehorende manier van werken meer tijd en geld (o.a.
vergunningstelsel). Het beleid heeft duidelijk een positief effect op de manier waarop nu binnen de
gemeente wordt omgegaan met de waardevolle bomen:
-

Er wordt zorgvuldiger met het groen omgegaan;

-

De waardevolle bomen worden in de gemeente instant gehouden;

-

Er is meer bewustwording bewerkstelligd bij alle partijen.

VERVOLG
Gezien het positief effect van het kapbeleid zal BOR deze koers voortzetten. Over de verdere
voortgang zal de afdeling BOR na één jaar (2014) wederom een evaluatie houden om het College en
de Raad te informeren.
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BIJLAGEN

128536:

Evaluatie kapbeleid definitief

Poortugaal, 7 mei 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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