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Zienswijze: Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden (nr. 1211, 08 juni 2016) 
Ons kenmerk: U402 
 
Geacht College, 
 
De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) wil graag haar zienswijze kenbaar maken over 
de voorgestelde Concept Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden. Immers, Uw 
uitgangspunt dat Ede haar groene imago wenst te behouden juichen wij zeer toe, maar de 
voorgestelde beleidsregel bevordert dat groene imago niet. De SME wenst zich een meer 
ambitieuze gemeente die niet alleen het groene imago wil behouden, maar de groene 
infrastructuur daadwerkelijk wil versterken. Daarom stellen wij een aantal verbeteringen voor. 

 
1. Voortkomend uit uw uitgangspunt verwachten wij in uw beleidsregel een structureel 

voorbehoud. Dat wil zeggen: ‘Bomen niet kappen tenzij…’ Dat is volgens de SME 
logischer dan de omschreven regel wanneer men wel mag kappen. Dat strookt juist 
ook met de wens van Uw College om belangrijke bomen te behouden, die bovendien 
tezamen de stedelijke groenstructuur vormen. 

2. Ook Uw tweede overweging vinden wij incompleet. Groen en bomen zijn niet alleen 
voor herkenbaarheid en identiteit van de omgeving van belang, maar ook voor de 
gezondheid i.v.m. voorkomen van hittestress, opvang van fijnstof, vastleggen van 
CO2 (klimaatverandering) en zijn de ruggengraat van de groenstructuur, onze 
ecologische infrastructuur. Ook het sociale klimaat wordt positief beïnvloed bij een 
goede groenstructuur. Tenslotte is het stedelijk groen, zowel bomen als overige 
groenstructuren, van groot belang voor de vermindering van de problemen tijdens de 
steeds heftiger zomerneerslag. 

3. In de praktijk is het vaak de gemeente die de meeste bomen kapt, en zijn het de 
burgers die dat willen tegenhouden. De kapvergunning is dus een instrument voor 
burgerparticipatie. 

4. De SME is van mening dat een kapvergunning nog steeds de beste oplossing is. Het 
doel van de kapvergunning is een rem te zetten op het kappen van bomen (Artikel 
4.11 in de Algemene Verordening van de Gemeente Ede). In de gemeente Ede is in 
2009 al geprobeerd de regels te versoepelen door de stamomtrek waarvoor een 
vergunning nodig is te verhogen van 65 cm naar 80 cm. Dit is niet in lijn met de 
criteria van andere gemeenten in Nederland. De Rotterdamse omgevingsvergunning 
voor het kappen van bomen gaat uit van een stamomtrek van 50 cm, de 
Amsterdamse van 31 cm.  

5. Argumenten voor behoud van de kapvergunning:  
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• Zonder de kapvergunning zijn bomen niet meer beschermd, kappen wordt te 
gemakkelijk; met een kapvergunning kunnen misstanden worden voorkomen. 

• In het vergunningensysteem wordt de discussie meestal gesloten na het al of niet 
verlenen van de vergunning. Dit is van belang bij het vormen van draagvlak voor 
de omgang met bomen. 

• Het is niet duidelijk hoe de handhaving wordt geregeld. Welke sancties zijn er als 
toch de verkeerde boom wordt gekapt? 

• De plicht tot herplanten van niet-monumentale of waardevolle bomen vervalt, wat 
tot een forse verlaging van het aantal bomen in Ede zal leiden. Dit is in 
tegenspraak met de voornemens in uw eigen VOR. 

• Echte alternatieven zijn er tot op heden niet. Stoppen met het verlenen van een 
kapvergunning acht de SME kortzichtig. 

6. Het is veel werk om de registratie van de waardevolle bomen up-to-date te houden. 
Een goede monumentale/waardevolle bomenlijst maken kost veel inspanning van 
experts die de hele gemeente moeten bekijken, inclusief particuliere tuinen. Ten 
opzichte van het vergunningensysteem is dit zeker niet goedkoper. Particuliere 
eigenaren moeten hun eigen bomen kunnen laten registreren, en de lijst van 
waardevolle bomen kan landelijk worden geregistreerd.  

7. Het is voor niemand meer duidelijk waarom welke bomen worden gekapt. Bij elke 
gekapte boom blijft er onvrede en discussie. Hoe regel je inspraak van de burgers als 
het kappen gewoon mag? Bij een meldplicht kun je niet echt bezwaar maken, 
hoogstens het gesprek aangaan. 

8. Bij het vastleggen van groenstructuur is het niet voldoende alleen van de bomen uit te 
gaan, maar dienen struwelen, bosjes, hagen, ecologische bermen, poelen en andere 
wateren etc. ook een functie te krijgen. 

9. Het instellen van een bomenfonds vinden wij een positieve ontwikkeling. Maar hier 
zitten juridische haken en ogen aan. Het lijkt ons nuttig uw licht op te steken bij 
andere gemeenten en de Bomenstichting. 
Zo’n fonds dient uit te gaan van de echte waarde van verdwijnend groen, en 
mogelijkheden te bieden voor toepassing elders binnen de gemeente wanneer de 
directe omgeving geen mogelijkheden biedt. E.e.a. op voorwaarde dat er serieus naar 
die mogelijkheden is gekeken. Immers door afname van groen gaat in een buurt de 
kwaliteit van de woonomgeving achteruit. 

 
Conclusie: de kapvergunning is een prima functionerende regeling waarvoor nog geen 
goedkoper en beter alternatief bestaat. De kapvergunning beschermt vooral de burgers 
tegen kappen door de gemeente. De vergunning is een waardevol instrument tot behoud en 
vergroting van de groene infrastructuur en voor burgerparticipatie in de gemeente Ede. 
De SME kan dus met de door U voorgestelde Beleidsregel niet instemmen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
S.E. Stumpel-Rienks     P.A. Slim 
Voorzitter      Secretaris 
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