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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
Op 31 juli 2013 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
B&W betreffende het kapbeleid. Aanleiding is het verlenen van een 
omgevingsvergunning ten behoeve van het kappen / kandelaberen van bomen 
in Poortugaal en Rhoon, gepubliceerd op 25 juli 2013.  
 
De VVD fractie heeft de volgende vragen gesteld: 
 
1. Kunt u een uitgebreid overzicht verstrekken waarin tenminste de volgende 

zaken zijn opgenomen:  
 

a) Aantal aangevraagde vergunningen 
b) Aantal bomen per vergunningsaanvraag  
c) Of de aanvraag betrekking heeft op bomen op de zogenaamde 

bomenlijst  
d) Aanvrager van de vergunning  
e) Reden van aanvraag  
f) Reden van verstrekking respectievelijk weigering  
g) Aantal keren dat een alternatieve oplossing is gezocht om kap tegen te 

gaan  
h) Aantal herplantingen 

 
Antwoord 
Voor de beantwoording van de vragen a, b, d, e, f en h verwijs ik u naar de 
bijlage. Hier vindt u een compleet overzicht van de aangevraagde 
vergunningen vanaf juni 2012 tot 25 juli 2013, het aantal bomen inclusief reden 
van aanvraag.    
 

c) Alle aanvragen waar een vergunning voor is aangevraagd hebben 
betrekking op bomen die op de beschermde bomenlijst staan. Bomen 
die niet op deze lijst staan zijn vrij om te kappen. 

g) Binnen het kapbeleid dienen alternatieven altijd te worden onderzocht 
voor de vergunning verleend wordt. Alternatieven voor kap zijn 
bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp of het verplaatsen van de 
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bomen. Dit is ook vast onderdeel geworden van het proces alvorens 
een vergunning wordt aangevraagd.  
Eén vergunning is door de aanvrager ingetrokken omdat bleek dat er 
alternatieven waren voor kap. Voor alle verleende vergunningen waren 
deze alternatieven er niet.    

 
 
2. Kunt u aangeven of er minder, meer of een gelijk aantal bomen wordt 

gekapt sinds de invoering van het kapbeleid? Waar blijkt dat uit? 
 
Antwoord 
De kap van bomen is in voorgaande jaren niet geregistreerd. Het is lastig exact 
te achterhalen of er minder gekapt is sinds de invoering van het kapbeleid al is 
het vermoeden dat dit wel het geval is omdat het beleid nu ook meer gericht is 
op het zoeken naar alternatieven voor kap. Ook blijkt uit de contacten intern en 
met derden dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met bomen. 
 
 
3. Kunt u aangeven hoeveel uur intern gemoeid is met de 

vergunningaanvraag en  verstrekking? 
 
Antwoord 
Zowel voor de aanvraag als de verstrekking is de benodigde ureninzet sterk 
afhankelijk van het aantal  bomen dat per vergunning wordt aangevraagd. 
Gemiddeld is er voor de interne behandeling van de aanvraag 1,5 uur nodig. 
Vervolgens vindt de beoordeling van de aanvraag plaats door het bureau 
Bomenwacht die hier 3 tot 4 uur voor nodig heeft. De verstrekking van de 
vergunning wordt daarna intern afgehandeld, per verstrekking is gemiddeld 2 
uur nodig.  
 
 
4. Kunt u aangeven hoeveel leges zijn geïnd en wie deze leges heeft 

betaald? Zijn deze leges kostendekkend? Zo nee, wat zijn kostendekkende 
leges? Zo nee, wanneer gaat u kostendekkende leges invoeren? 

 
Antwoord 
Per vergunningaanvraag wordt bij de aanvrager  €50,- aan leges in rekening 
gebracht. Dit bedrag is niet kostendekkend. Let wel, in veel gevallen is de 
gemeente Albrandswaard zelf aanvrager en intern worden geen leges geïnd. 
 
 
5. Kunt u aangeven wat de kosten zijn van dit beleid, waaronder tenminste de 

kosten van het volgende gespecificeerd: opstellen beleid en bomenlijst 
(uren, inhuur), onderhouden bomenlijst (uren, inhuur), beoordelingen door 
extern bureau? 
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Antwoord 
Kosten opstellen van het beleid: €4.800,-  
Opstellen bomenlijst inclusief bijbehorende kaarten: €3.600,- 
Onderhoud bomenlijst: 8 uur per jaar 
Beoordeling vergunningaanvraag extern bureau: €150 tot € 300,- per aanvraag  
Behandeling en verstrekking vergunningaanvraag: 3,5 uur per aanvraag 
 
 
6. Wie worden nog meer betrokken bij het opstellen en onderhoud van de 

bomenlijst? Zijn dat officiële en deskundige instanties of betreft dit 
betrokken burgers met hun specifieke belang? 

 
Antwoord 
Het onderhoud van de bomenlijst wordt door de eigen deskundige ambtelijke 
organisatie gedaan. Ook wordt er advies ingewonnen bij een extern bureau 
(Bomenwacht). Verder is de Stichting Bomenridders Albrandswaard betrokken. 
Zij denken mee in het proces en inhoud. 
 
 
7. Kunt u aangeven of u alternatieve werkwijzen heeft onderzocht om, zonder  

bureaucratische maatregelen, hetzelfde effect te bereiken? Zo ja, welke 
alternatieven waren dat? Zo nee, wilt u dat alsnog doen? 

 
Antwoord 
Er zijn geen alternatieven voor handen waarbij de gemeente een wettelijk 
beschermde status kan geven aan haar eigen bomen of bomen van derden 
(zoals o.a. de Provincie), anders dan een beschermde bomenlijst. De 
methodiek van een beschermde bomenlijst en bijbehorende 
vergunningaanvragen wordt daarom in veel gemeenten toegepast. 
De beschermde status van bomen maakt het mogelijk kap te voorkomen of bij 
beschadiging de schade te verhalen op de veroorzaker.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,  de burgemeester, 

                
 
Hans Cats  drs. Hans-Christoph Wagner 



Overzicht vergunningen

Vergunning 1 (juni 2012): 1 boom: Vergunning is door aanvrager ingetrokken

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:

1 Julianastraat

Inrichtinsplan is later aangepast 
waardoor de boom behouden 
kon blijven Gemeente Albrandswaard platanus x hispanica

Vergunning 2 (november 2012): 15 bomen 

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 albandswaardeweg boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Aescules hippo. Baumannii liriodendron tulpiferum
2 albrandswaardse dijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Salix alba salix alba
3 Albrandwaardsedijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard salix alba salix alba
4 Albrandwaardsedijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard salix alba salix alba
5 Albrandwaardsedijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard salix alba salix alba
6 Lange zantelweg boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard gleditsia triacanthos gleditsia triacanthos

7 slaperskade
Houtrot, verhoogd gevaar op 
breuk Gemeente Albrandswaard Populus nigra Italica Populus nigra Italica 

8 slaperskade
Houtrot, verhoogd gevaar op 
breuk Gemeente Albrandswaard Populus nigra Italica Populus nigra Italica 

9 slaperskade
Houtrot, verhoogd gevaar op 
breuk Gemeente Albrandswaard Populus nigra Italica Populus nigra Italica 

10 De gaarde boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard populus x canescens Juglans nigra
11 De gaarde boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard fagus sylvatica Castanea sativa
12 De gaarde boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Aescules x carnea quercus robur

13 Dorpsdijk
zwaar beschadigd naar 
aanrijding. Gemeente Albrandswaard acer platanoides columnare acer platanoides columnare

14 titanium boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Sophora japonica 'Regent' Sophora japonica 'Regent'
15 titanium boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Sophora japonica 'Regent' Sophora japonica 'Regent'

Vergunning 3 (november 2012): 1 boom 

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 hoek dorpsdijk/ rijsdijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard fagus sylvatica Castanea sativa

Vergunning 4 (november 2012): 3 bomen

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 De Gaarde boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard populus x canadensis castanea sativa
2 De Gaarde boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard aesculus x carnea quercus robur
3 Biezenlaan boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides metasequoia glyptostroboides



Vergunning 5 (januari 2013): 3 bomen

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 Schroeder van de kolklaan aanpassing verkeerssituatie Gemeente Albrandswaard salix alba  3 stuks salix alba 3 stuks

Vergunning 6 (januari 2013): 1 boom

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 rijsdijk boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard fraxinus excelsior fraxinus excelsior

Vergunning 7 (april 2013): 4 bomen

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 Strawinskieplein Herinrichting plein Gemeente Albrandswaard Gleditsia triacanthos Sunburst Vervanging na herinrichting
2 Strawinskieplein Herinrichting plein Gemeente Albrandswaard Gleditsia triacanthos Sunburst         Vervanging na herinrichting
3 Strawinskieplein Herinrichting plein Gemeente Albrandswaard Gleditsia triacanthos Sunburst         Vervanging na herinrichting
4 Strawinskieplein Herinrichting plein Gemeente Albrandswaard Gleditsia triacanthos Sunburst         Vervanging na herinrichting

Vergunning 8 (juni 2013): 2 bomen

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 De Gaarde Aanleg kanoduiker Essendael beheer b.v. Quercus Robur Compensatie na aanleg
2 De Gaarde Aanleg kanoduiker Essendael beheer b.v. Salix Alba Verplanten 

Aanvraag vergunning 9 (juli 2013 ): 20 bomen
Vergunning is nog niet verleend. Alleen een vooraankondiging gepubliceerd op 25 juli 2013

Nr. Locatie Reden aanvraag Aanvrager Soort Vervangen voor:
1 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
2 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening
3 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
4 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
5 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening
6 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
7 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
8 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard salix alba n.t.b. na vergunningverlening
9 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening

10 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening
11 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening
12 Rooijmanspad Watermerkziekte Gemeente Albrandswaard Salix alba n.t.b. na vergunningverlening
13 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
14 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
15 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
16 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
17 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
18 Kwartslaan Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard metasequoia glyptostroboides n.t.b. na vergunningverlening
19 Park Rhoon Kandelaberen (geen kap) Gemeente Albrandswaard Fraxinus excelsior n.t.b. na vergunningverlening



20 Albrandswaardseweg boom is nagenoeg dood Gemeente Albrandswaard Sorbus aucuparia n.t.b. na vergunningverlening

Totaal aantal aagevraagde vergunningen: 9
Totaal aantal bomen: 50
Ingetrokken: 1 vergunning
Gekapte bomen: 28
Gecompenseerde bomen: 23
Nog te compenseren bomen: 5
Vergunning nog te verlenen: 20 bomen
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