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Zaaknummer 53085
Onderwerp:
Aanpassen vergunningstelsel houtopstanden
Samenvatting/korte toelichting:
De gemeenteraad heeft eind 2013 het bomenbeleidsplan vastgesteld. Bij het vaststellen van het bomenbeleidsplan
heeft de raad als beslispunt aangenomen het college de opdracht te geven het omgevingsvergunningsstelsel met
het onderwerp bomen te herzien. Met de aanpassingen in het vergunningsstelsel houtopstanden wil de gemeente
de focus leggen op de “echt belangrijke” bomen. Door de regels beter te omschrijven worden de bomen met een
bijzondere waarde beter beschermd tegen kap. Met de nieuw opgestelde regels in het vergunningsstelsel
houtopstanden voert de gemeente een deregulering van regels door waardoor de regels voor het kappen van
bomen eenvoudiger en leesbaarder zijn geworden. Zo is in de regels nu omschreven wat men verstaat onder
aanvaardbare overlast van bomen en wat onaanvaardbare overlast is door bomen
In het nieuwe vergunningsstelsel houtopstanden zijn de bomen met een bijzondere waarde vergunningsplichtig en
de overige bomen vergunningsvrij.
Bomen met een bijzondere waarde zijn:
- Monumentale bomen;
- Waardevolle bomen;
- Bomen die vallen binnen een hoofdgroenstructuur of wijkgroenstructuur.
Door het dereguleren van de kapregels wordt het proces voor de bewoner en de gemeente versnelt om een boom
te kappen.
Met de Zienswijzen uit het inspraaktraject is ten behoeve van het Concept Ontwerp Wijzigingsverordening APV
Ede 2012 vellen houtopstanden, Concept Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden en Concept Nadere
regel vellen houtopstanden houtopstanden zijn de verbeteringen hierin doorgevoerd.
Financiële consequenties en wijze van dekking, incl. begrotingspost:
n.v.t.
Besluit:
1. In te stemmen met de Ontwerp Wijzigingsverordening APV Ede 2012 vellen houtopstanden, Beleidsregel vellen
en herplanten houtopstanden en Nadere regel vellen houtopstanden;
2. het overgelegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld de
verordening vast te stellen;
3. de Agendacommissie te verzoeken het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad;
4. dit besluit bekend te maken door publicatie op www.ede.nl/bekendmakingen.
Vastgesteld op 23 augustus 2016

