
Kapverordening 2021
en

Komgrenzen volgens de Wet 
natuurbescherming – onderdeel 

houtopstanden (Wnb)



Aanleiding

• Kwaliteitsplan openbaar groen (raadsbesluit 2020)

• Wens om duidelijkere regelgeving m.b.t. kappen bomen

• Oplossen van onvolkomenheden in bestaande regelgeving

• Beschermen van waardevolle houtopstanden

• M.b.t. de Wnb: actualiseren werkingsgebied van de kapverordening

• Concepten kapverordening inhoudelijk besproken met 
belanghebbenden: diverse particulieren, SBTL en LTO-NOT



• Enkele voorbeelden van situaties waarin de kapverordening 2015 
onvoldoende werkt in de praktijk:

Niet beschermd met vergunningplicht in kapverordening 2015



Wel belast met vergunningplicht in kapverordening 2015



Verandering vergunningplicht Kapverordening 
2015 vs. 2021 (de hoofdlijn):

• Geen vergunningplicht voor landschapselementen binnen de bebouwde 
kom. 

Een landschapselement is een houtwal, houtsingel, hakhout, boomgroep, bomenrij (3 of meer op rij).

• Wél vergunningplicht voor bomen met stamomtrek groter dan 125cm 
ongeacht boomsoort en standplaats.  

Stamomtrek 125cm staat gelijk aan de 40cm diameter maat in de kapverordening 2015.

Omtrek meten in plaats van stamdikte vergroot meetbaarheid en geeft eenduidige maat.

• Vergunningplicht volgens bestemmingsplan opgenomen in kapverordening
De kapverordening is de logische plek om vergunningplicht voor vellen van houtopstanden te regelen, hiermee 
ontstaat verduidelijking van regelgeving.

• Vergunningvrij kappen bij plannen waarvoor al een procedure doorlopen is 
(o.a. bestemmingsplan, omgevingsplan, provinciaal inpassingsplan) 

én waar het kappen van specifieke bomen daarin al beoordeeld is.
Geen dubbele procedures. Minder kosten, minder tijd, wel inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden



Praktisch meten om vergunningplicht te bepalen

Omtrek in plaats van diameter



Vergunningplicht ivoor houtopstanden volgens kapverordening



Herziening komgrenzen Wnb-houtopstanden

• Vorige komgrenzen dateren uit 2015

• Aanpassingen nabij ontwikkellocaties

• Aanpassingen tbv duidelijkheid voor inwoners

• Grenzen waar mogelijk gelijk aan de bebouwde komgrens 
wegenverkeersweg (blauwe kombord)

• Grenzen voor zover mogelijk op kadastrale grenzen, om binnen 
percelen/tuinen verschil in regelgeving te voorkomen

• Bij geen kadastergrens fysieke/herkenbare lijn in het veld 
aangehouden waar dat mogelijk is (sloot, weg, etc.) 

• Enkele locaties afwijkend n.a.v. specifieke omgevings-kenmerken


