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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
In deze memo wordt op het verzoek van raadsleden in de raadsvergadering van 12 
maart 2012 toelichting gegeven op de situatie rondom de bomen, de bomenlijst en de 
kapverordening in de gemeente Albrandswaard. 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Naar aanleiding van de raadsvergadering d.d. 12 maart 2012 is afgesproken om u een 
toelichting te geven op de stand van zaken van het onderhoud aan bomen, de 
bomenlijst en het kapbeleid van onze gemeente. 
 
Het doel van deze memo is: 
 

1. duidelijkheid te bevorderen over de onderhoudswerkzaamheden en het 
kapbeleid van de gemeente Albrandswaard; 

2. inzicht te geven in de afspraken met partijen zoals Rijkswaterstaat en de 
provincie over het beleid inzake kapvergunningen en compensatie van 
afspraken. 

 
Onderhoudswerkzaamheden. 

We hebben de afgelopen maanden stevige stappen gezet in het inlopen van het  
enorm achterstallig onderhoud in sommige groenvakken. Het onderhoud aan deze 
bomen en plantsoenen wordt thans uitgevoerd. Wij begrijpen dat de noodzakelijke 
maatregelen voor het opheffen van het achterstallig onderhoud diepe indruk 
maken op een deel van onze inwoners. “Het gaat er nogal ruw aan toe”. Wij 
beklemtonen dat de werkzaamheden met de vereiste zorg worden uitgevoerd en 
onder deskundige begeleiding. Wij zien op deze zorg en deskundigheid toe omdat 
wij ons realiseren dat onze inwoners zich terecht zeer betrokken voelen bij het 
groen. 
Er is helaas ook een aantal zieke bomen in de gemeente. Het huidige beheer richt 
zich o.a. op het versneld preventief verwijderen van zieke bomen. Dit om 
aantasting van de gezonde naburige exemplaren te voorkomen en de veiligheid in 
de openbare ruimte te waarborgen. Het beleid is altijd om nieuwe duurzame 
bomen terug te planten, al dan niet op de betrokken locatie zelf.  

de gemeenteraad       
- 
27 maart 2012 
Kapbeleid  
het college 
112585 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg pagina 
 
Kapbeleid. 
 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpassing van 
 de (Algemene plaatselijke verordening) APV omtrent ‘het kapbeleid’. Dit met 
 als doel om toekomstige excessen op het gebied van het kappen van 
 waarvolle bomen door iedereen inclusief provincie en Rijkswaterstaat te 
 voorkomen. Er is proactief een verbeterinitiatief in gang gezet. 
 

1. De aanpassing van de APV behelst dat het kappen van waardevolle bomen 
binnen de gemeentegrenzen uitsluitend mag plaatsvinden indien er door de 
gemeente een vergunning is verstrekt.  

2. Belangrijk gegeven is dat er bij de vaststelling van de nieuwe APV nog geen 
beschermde bomenlijst is gepresenteerd. Het ontwikkelen van een 
beschermde bomenlijst is in voorbereiding. 

3. Zonder de beschermde bomenlijst is het kapverbod nog niet in werking. 
4. Dialoog gericht op begrip en compensatie door derden (Provincie en 

Rijkswaterstaat) hebben wij in gang gezet. De compensatie voor de kap door 
Rijkswaterstaat voor de A15 is in 2009 geregeld en wordt bewaakt. 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft evenwel meer bomen gekapt dan in 2009 is 
afgesproken. Dit is door de VVD-fractie terecht opgemerkt. Tegenover deze 
extra kap stelt RWS extra compensatie. De portefeuillehouder voert overleg 
met RWS over de locatie van deze extra compensatiebomen. 
Compensatie bij de provincie is geen eis, wel een wens. Wij hebben het 
overleg met de provincie opgestart om op compensatie aan te dringen. Hierin 
stellen wij ons vasthoudend op. 

5. Thans is het voorstel aangaande de waardevolle bomenlijst in ontwikkeling. De 
planning is dat deze eind april 2012 vastgesteld wordt door ons college. 
Daarna wordt de waardevolle bomenlijst bekend gemaakt. Vanaf dit moment is 
de nieuwe APV concreet uitvoerbaar. Er is overigens een bezwaartermijn van 
zes weken.  

6. Er is afgesproken dat de toepasbaarheid en de werking van de APV na een 
half jaar, te weten augustus 2012, geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie is 
nodig om te kijken of de ingezette koers effect heeft. Echter merken we op dat 
de evaluatie enkel meetresultaat zal hebben indien:  

 de APV concreet uitvoerbaar is. Dus nadat de bomenlijst door het 
College is vastgesteld en is gepubliceerd. Uiterlijk mei 2012; 

 we een ruime evaluatieperiode kiezen waarbij er ook daadwerkelijk 
kap van bomen plaatsvindt.  

 
De situatie tennisbaan Poortugaal. 
Tijdens de raadsvergadering d.d. 12 maart is ook gesproken over deze individuele 
situatie. De bomenkap bij de tennisbaan in Poortugaal valt onder regulier onderhoud. 
Bij regulier onderhoud is ‘toestemming’ niet aan de orde. Er ligt geen afspraak 
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aangaande het informeren van de raad bij regulier groenonderhoud bij individuele 
situaties. 
 
Communicatie 
Zorgvuldig communicatietraject aangaande het kapbeleid, de nieuwe APV en de 
bomenlijst richting betrokken partijen is nodig om: 

 gezamenlijk de geschetste aanpak uit te dragen; 
 de verwachtingen goed te managen. 

Wij zullen ons voor de doeltreffende communicatie inspannen. 
 
Met vriendelijke groet 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,        de burgemeester, 

   
Hans Cats         mr. Harald M. Bergmann 


