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1.  Aanleiding 
Het doel van dit onderzoek is een evaluatie van de kapverordening 2015 van de gemeente 
Dinkelland.  De basis voor dit onderzoek en uitvoering van deze evaluatie ligt vast in de motie (zie 
bijlage 1 ):  “Motie fractie Lokaal Dinkelland (gemeente Dinkelland – 21 april 2015)", die samengevat 
vraagt om onderzoek naar effectiviteit en mogelijke excessen. 
De vigerende kapverordening 2015 (bijlage 2) inclusief de kapregels inzake kapbeleid (bijlage 3) 
beogen: actualisering, harmonisatie, deregulering en kostenbesparing. Dit moet de burger en 
gemeente minder regelgeving en meer vrijheid bieden. Qua opzet en werkwijze is dit gebaseerd op 
het vertrouwen in en bewustzijn van groen en bomen uitgaande van eigen verantwoordelijkheid van 
de burger. Dit doet recht aan het adagium binnen Noaberkracht ‘minder overheid, meer 
samenleving’. Het college gaat ervan uit dat invoering van de kapverordening 2015 met de 
verruiming van regels geen extra excessen ten opzichte van de voorgaande kapverordening/situatie 
zal opleveren.  
 
1.1   Waarop heeft evaluatie betrekking ? 
Deze evaluatie heeft betrekking op een vergelijking van data inzake het kappen van houtopstanden 
van: 
-     vóór de inwerkingtreding van de kapverordening op 23 april 2015; 
-     na de inwerkingtreding van de kapverordening op 23 april 2015.  
Het betreft data van vergunningverlening, controle en handhaving van vergunningen inzake kappen. 
Daarbij is ook gekeken naar data inzake meldingen en klachten over bomen. Door middel van 
interviews zijn de opvattingen van betrokken personen en belangenorganisaties over de 
kapverordening 2015 in de analyse en evaluatie betrokken. 
 
1.2 Wat is het doel van de kapverordening en beleidsregels kapbeleid ? 
Doel van het kapbeleid, zowel de kapverordening als de beleidsregels inzake kapbeleid is het 
waarborgen van een aantrekkelijk, cultuur-historisch en ecologisch waardevol landschap, maar 
tegelijk voor bewoners en gebruikers een functioneel landschap.                                                                                
Subdoelen daarbij zijn: 

a. Instandhouding van wat waardevol en mooi wordt gevonden. Het voorkomen van onnodige 
kap door een kapverbod met vergunningplicht, maar wel met voldoende flexibiliteit door 
mogelijkheden van herplant of compensatie elders;    

b. Maximale kapvrijheid voor bewoners en gebruikers en enkel minimale bescherming van wat 
echt landschappelijk als essentieel wordt gezien; 

c. Deregulering. Minder regels voor burgers, ambtenaren en gebruikers landschap.  
d. Kostenbesparing door enkel doen wat echt nodig is; 
e. Goede communicatie tussen gemeente en haar burgers over alle aspecten van het 

landschap, vellen en herplanten. 
 

1.3 Beleidskaders van deze evaluatie 
Deze evaluatie van de kapverordening staat niet op zich zelf, maar speelt binnen de volgende  
beleidskaders die meebewegen met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het project "Waarde delen", waaraan alle afdelingen van de gemeente bijdragen, beoogt de 
openbare ruimte gezamenlijk met burgers en bedrijven zo aantrekkelijk vorm te geven. 
Bijzondere projecten zoals "Natuureducatie Op Locatie" (NEO) bieden een ondersteuning aan het 
onderwerp van deze evaluatie door bewustmaking van (jonge) mensen van de verschillende waarden 
in hun landschap. De dagelijkse praktijk van vele contracten inzake Groene Diensten moet worden 
genoemd als een belangrijke praktische waarborg voor een levend en lonend landschap. 
Breder kader voor deze evaluatie vormt de in voorbereiding zijnde nota “Kwaliteit Openbare Ruimte” 
die heldere kaders schept voor het versterken van burgerparticipatie. 
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2.  Onderzoeksvragen 
Er zijn vier onderzoeksvragen gesteld:  

A. Wat is er onderzocht ?  
De effecten van actualisering, harmonisatie, deregulering en kostenbesparing; 
kapseizoen 2015-2016/2016-2017 t.o.v. kapseizoen 2012-2013/2013-2014/2014-
2015. 

B. Wat wil de raad weten en waarover is de raad bezorgd ?   
In de motie staat de bezorgdheid te lezen of er niet sprake is van excessen door te 
ver gaande deregulering en kapvrijheid. En of de gemeente wel goed en voldoende 
communiceert met haar burgers op dit punt. 

C. Wat wordt bedoeld met excessen ?  
D. Aard en omvang van klachten, bezwaren, ongerustheid (meldingen), overlast ? 

  In welke gevallen wordt waarover geklaagd, gemeld of bezwaar gemaakt. 
  
3.  Manier van onderzoeken  
De manier van onderzoeken valt uiteen in twee deelvragen:  
 

- Hoe en op welke wijze is er onderzocht ? En wie zijn erbij betrokken ?     
Door het verzamelen van data, gegevens over aantallen vergunningen, bezwaar en beroep, klachten 
en meldingen, illegale kap en door het houden van interviews met  medewerkers van gemeente en 
provincie en maatschappelijk betrokken partijen, als LTO afdeling Dinkelland, Landschap Overijssel, 
Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A., Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum,  
Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel.    
                                                                                            

- Wie zijn precies betrokken bij de interviews ?                                                                                    
In bijlage 4 is een overzicht op genomen van alle geïnterviewde personen. Bij de interviews is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst bestaande uit 34 vragen, de volledige verslagen van alle interviews zijn 
gedocumenteerd en goedgekeurd door de geïnterviewde.  
 
4.  Analyse van de gegevens 
Deze analyse van gegevens bestaat uit een overzicht van alle verzamelde gegevens. Daarna volgt een 
nadere analyse van deze verzamelde gegevens die gecombineerd worden met de opvattingen uit de 
interviews en navragen. Het totaal aantal gemeentelijk beheerde bomen per 1 januari 2017 is 29.792 
stuks. De onderstaande gegevens hebben zowel betrekking op gemeentelijke en particuliere bomen. 
 
4.1  Overzicht van gegevens 
 
Tabel 1. Totaal aantal (kap) vergunningen                           

Periode Aantallen Maanden Gemiddeld per maand 

01-05-2012 t/m 30-04-2015 564 36 16 

01-05-2015 t/m 30-04-2017 172 24 7 

Het gemiddelde is verdeeld over het hele jaar en niet afgestemd op het seizoen.  
 
Tabel 2. Kapvergunning bomen in eigendom van gemeente  

Jaar Aantallen 

2012 2 

2013 15 

2014 23 

2015 11 

2016 13 
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Tabel 3. Meldingen/klachten over bomen 

Jaar Aantallen  

2013 110 

2014 132 

2015 128 

2016 115 

 
 
Tabel 4. Totaal aantal bezwaar- en beroepszaken  

Periode Aantallen 

2012 t/m 2015 3 

namelijk: 
1. Bomen drukten verharding op langs voetpad, vergunninghouder was de gemeente. 

Vergunning ingetrokken op verzoek vergunninghouder en het bezwaarschrift is daarna ook 
ingetrokken;  

2. Preventieve last onder dwangsom opgelegd aan X ter zake van aangekondigde velling van 
eiken zonder vergunning na eerdere weigering van kapvergunning; 

3. Kapvergunning aan dezelfde X voor enkele eiken, bezwaar van de buurman. 
 
Tabel 5. Handhavingszaken herplant en illegale kap 

Periode Aantal 

01-05-2012 t/m 01-05-2015 4 

01-05- 2015 t/m 01-05-2017 6 

 
Tabel 6. Boswetmeldingen en Boswethandhaving (nu Hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming)  

Jaar KAP ILL TEN 

2011 26 2 2 

2012 43 - 2 

2013 37 1 - 

2014 36 1 - 

2015 27 1 2 

2016 42 1 1 

KAP = Het totaal aantal kapmeldingen(verplichte melding vooraf aan kap conform art. 4.2 Wet 
natuurbescherming).  ILL. = Illegale vellingen.  TEN = Tenietgegane houtopstanden 
 
4.2  Nadere analyse  
Naast de bovenstaande gegevens wordt ook gebruik gemaakt van alle interviews en de daaruit 
voorkomende opvattingen ter interpretatie van de gegevens. De gemeente Dinkelland heeft relatief 
weinig eigen gemeentelijke bomen in verhouding tot haar oppervlakte. Ter vergelijking: gemeente 
Utrecht beheert 80.000 gemeentelijke bomen en gemeente Winterswijk 100.000 bomen. De meeste 
bomen in Dinkelland zijn dus particulier eigendom. 
                                                            
4.2.1  Deregulering, meer kapvrijheid en kostenbesparing? 
Het behalen van de doelstellingen van deregulering, meer kapvrijheid en kosten besparing wordt 
positief beoordeeld door vrijwel alle ondervraagde betrokkenen. Kijkend naar de data van het totaal 
aantal vergunningen blijkt ook dat er sprake is van forse afname van het aantal aanvragen van 
gemiddeld 16 aanvragen per maand naar gemiddeld 7 aanvragen per maand sinds de 
inwerkingtreding van de kapverordening 2015. Dit is omgerekend een afname van 66%.  
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Het totaal aantal aanvragen voor gemeentelijke bomen blijft min of meer gelijk. De piek in 2014 
betrof achterstallig onderhoud.  
 
Het aantal meldingen is enorm afgenomen doordat geen meldingen meer hoeven te worden gedaan 
voor cyclisch onderhoud. Dit levert een kostenbesparing op aan ambtelijke uren. Verschillende 
geïnterviewde stellen voor om eveneens een vrijstelling op te nemen van vergunningplicht voor de 
uitvoering contracten Groene Diensten.  
 
Het aantal klachten over bomen (schaduw/bladval/wortelopdruk, enz.) blijft min of meer gelijk. 
Volgens geïnterviewde heeft dat te maken met veel verkeerde standplaatsen voor bomen, waar 
bomen te groot worden voor hun omgeving.   
 
Drie gevallen van bezwaar en beroep is niet hoog te noemen.  
 
Het aantal handhavingszaken inzake illegale kap is toegenomen. Volgens de ondervraagden en 
kijkend naar data van ontstaan is er echter sprake van een inhaalslag van oude zaken die waren 
blijven liggen in de periode 2010-2011. Controle op de herplant blijkt wel nodig aangezien niet elke 
herplant in stand blijft, soms niet wordt aangeplant, verkleind wordt of verdwijnt.  
 
Uit de provinciale kapmeldingen (Boswet/Wet natuurbescherming) blijkt dat er wel gemiddeld per 
jaar 17 keer een grote oppervlakte (meer dan 10 are of meer dan 20 bomen op een rij) gekapt wordt 
op legale wijze, maar slechts 1 keer per jaar illegaal. Er is dus sprake van een veranderend landschap. 
Maar er is geen sprake van veel illegale kap. Dit "oude landschap" lijkt te vragen om behoud, maar 
kan kennelijk ook dynamisch zijn en tegelijk zijn waarden weten te behouden. 
 
Samenvattend is er getalsmatig niet sprake van veel illegale kap noch van een duidelijke afname of 
toename van illegale kap sinds de inwerkingtreding van de kapverordening.   
 
4.2.2 Excessen? 
Wat wordt bedoeld met excessen ?  
 

Een exces is een blijvende verandering in het landschap die veel maatschappelijke commotie 
veroorzaakt. 

 
Wat opvalt uit alle interviews is dat er een algemene consensus lijkt te zijn dat de kapverordening 
2015 redelijk tot goed voldoet. En volgens bijna alle geïnterviewde is er geen sprake van excessen. 
Met name het feit dat de meeste geïnterviewde niet direct actuele excessen noemen, spreekt voor 
zich: geen duidelijke excessen.   
 
De Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum heeft wel kritiek op de praktijk van de kapverordening en 
omgang met bomen en noemt verschillende recente gevallen waar het "mis is gegaan". Bij navraag 
blijkt in al deze gevallen dat door de gemeente is gehandhaafd of is "ingegrepen". De SNMO vraagt 
zich af of er sprake is van een "negatieve cultuur  van "een boom krijg je wel heimelijk weg". Is dit 
werkelijk zo ? Dit kan in dit onderzoek niet volledig onderzocht worden, maar bovenstaande data, de 
handhavingsaanpak, casco- en kapbeleid en interviews wijzigen dit negatieve beeld in een veel 
positiever beeld. Een gemiddelde van 1 illegale kap of teniet gaan per jaar is niet buitensporig te 
noemen.  
 
De provincie wijst erop dat door de nieuwe Wet natuurbescherming en de komende Omgevingswet 
het bestemmingsplan, straks "omgevingsplan", aangepast moet worden wat betreft de bescherming 
van houtopstanden buiten de bebouwde kom. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Van een 
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gemeente mag verwacht worden dat zij juridisch in elk geval de juiste instrumenten heeft om te 
kunnen handhaven.  
 
Sinds de vaststelling van het casco beleid in 2012 is echter de landschappelijke hoofdstructuur in het 
buitengebied goed in kaart gebracht en gedocumenteerd en daarmee beleidsmatig beschermd. 
Volgens vele geïnterviewde is zowel de kwaliteit als de dynamiek van het landschap door het casco 
beleid goed gewaarborgd. 
 
De ca. 150 contracten voor groen-blauwe diensten bieden ook een goede waarborg voor 
bescherming van het landschap. Uit interview blijkt dat het overgrote deel van deze contracten goed 
nageleefd wordt. Niet nakoming gebeurt slechts incidenteel. 
 
Wel zorgwekkend is dat verschillende geïnterviewde ambtenaren aangeven dat er aan aanzienlijk 
aantal bomen op een verkeerde standplaats staan. Bij herinrichting  en ruimtelijk ontwerp dient men 
kennelijk beter rekening te houden met bomen. Betere standplaatsen voor bomen zijn ook nodig 
gezien de constante stroom van klachten hierover. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is dat verschillende personen aangeven dat er kabels en leidingen te 
dicht bij bomen worden gelegd wat op termijn tot gevaarzetting kan leiden. 
 
Alles lijkt er op te duiden dat sinds de inwerkingtreding van de kapverordening geen of niet veel 
excessen hebben plaats gevonden. 
 
4.2.3 Communicatie 
Geen van de geïnterviewde geeft aan dat sprake is van onvoldoende communicatie met de burgers. 
Specifieke geluiden over onvoldoende bereikbaarheid zijn er niet. Wel wordt aandacht gevraagd voor 
uitleg van het kapbeleid op de gemeentelijke website. Tijdens het opstellen van de kapverordening in 
2015 is een stroomschema en een lijst met veel gestelde vragen opgesteld en geplaatst op de site 
van de gemeente. Met de komst van de nieuwe gemeentelijke site is deze niet teruggekomen. Dus 
herstel hiervan lijkt eenvoudig en gewenst. 
 
Het is algemeen beleid dat er geen aparte meldpunten zijn, ook niet voor illegale kap.  
 
5. Conclusies  
- Zijn de doelen van het kapbeleid: kapverordening en beleidsregels kapbeleid gehaald ? 
Ja, de belangrijkste doelen zijn bereikt. Er is immers door de inwerkingtreding van de kapverordening 
2015 aanzienlijke daling van het aantal kap aanvragen in vergelijking met de periode ervoor, een 
daling van 66%. Het aantal handhavingszaken is niet verontrustend toegenomen maar blijft min of 
meer gelijk op een aantal gevallen per jaar. Het aantal meldingen met problemen of klachten over 
bomen blijft ook min of meer gelijk. 
 

-  Is de ongerustheid van raad (effecten etc.) gegrond (vgl. motie) ? 
Nee, niet in de zin dat er ernstige dingen misgaan. Wel wordt aandacht gevraagd voor boom inclusief 
werken bij nieuwe bouwprojecten en aanleg van kabels/leidingen. Deze punten zullen terugkomen in 
de nota: ‘Kwaliteit Openbare Ruimte’  
 

- Wat is opgevallen over b.v. omdenken, minder regelgeving/meer vrijheid, extra excessen, 
kosten, gevoelens ? 

Opvallend is dat in een oud en karakteristiek Twents landschap de verbondenheid met het landschap  
enerzijds groot is, maar anderzijds er ook regelmatig wordt gezaagd. We hebben te maken met  
een dynamisch landschap waarin werken/wonen naast elkaar kan plaatsvinden met een sterke  
verantwoordelijk in de samenleving voor ons mooie landschap.  
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- Wat kan/moet er veranderen?  

Zie aanbevelingen. 
 
6. Aanbevelingen 
Inhoudelijke wijzigingen van de verordening worden niet voorgesteld. De aanbevelingen zullen 
ingaan op verdergaande deregulering, kostenbesparing en betere communicatie.  
- In de voorbereiding van de nota: ‘Kwaliteit Openbare Ruimte’ is het gewenst om richtlijnen 

op te nemen voor boom inclusief ontwerpen bij inrichting van de openbare ruimte en schept 
kaders voor verdere deregulering van de kapverordening; 

- Wederom opnemen van lijst veel gestelde vragen en stroomschema i.v.m. uitleg wel/geen 
vergunning; 

- Aandacht op de website over aanleg en onderhoud van landschapselementen, hierbij te 
gebruiken “Richtlijnen Objectivering Casco Noord-Oost Twente” vastgesteld met casco-beleid 
in 2012; 

- Geen vergunningplicht bij (langjarige) contracten Groene Diensten;  
- Aandacht voor aanleg kabels en leidingen nabij bomen.  
 
7. Bijlagen 

7.1 Motie inzake evaluatie kapverordening 
7.2 Kapverordening Dinkelland 2015 
7.3 Beleidsregels kapbeleid 2015 
7.4 Overzicht geïnterviewde organisaties/personen 
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BIJLAGE 7.1: Motie inzake evaluatie kapverordening  
 
Motie       motie unaniem aangenomen 
 
Raadsvergadering 21 april 2015  
Agendapunt 8: Voorstel inzake vaststelling Kapverordening Dinkelland  
Indiener: Fractie Lokaal Dinkelland 
 
De raad van de gemeente Dinkelland 
 
In vergadering bijeen op 21 april 2015 
 
Overwegende  
 
Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Kapverordening Dinkelland 2015; 
 
Dat deze nieuwe kapverordening vier zaken beoogt: actualisering, harmonisatie, deregulering en 
kostenbesparing; 
 
Dat de nieuwe verordening qua opzet en werkwijze is gebaseerd op het vertrouwen dat de 
Dinkellandse burger zich zeer bewust is van het belang van groen en bomen in Dinkelland; 
 
Dat dit belang is gelegen in de aantrekkelijkheid van Dinkelland als toeristische gemeente, maar 
zeker ook als woon- en leefgemeente en als habitat voor flora en fauna die kenmerkend is voor onze 
gemeente; 
 
Dat wij met deze nieuwe kapverordening een heel nieuwe weg inslaan die heeft te maken met het 
omdenken dat ook op andere disciplines is ingezet, denk bijvoorbeeld aan sport en zorg; 
Dat het belangrijk is de effecten van deze vernieuwing op het gedrag van onze burgers goed te 
monitoren; 
Spreekt uit 
Dat door middel van een goede registratie van illegale kap de effecten van uitvoering van de nieuwe 
kapverordening moeten worden bijgehouden; 
 
Dat op basis van deze registratie een grondige evaluatie van de effecten van de nieuwe 
kapverordening dient plaats te vinden; 
 
Dat de implementatie van de nieuwe kapverordening en de daaraan ten grondslag liggende 
denkwijze goed gecommuniceerd dient te worden met de gemeenschap van Dinkelland; 
 
Dat de educatieve mogelijkheden rondom de nieuwe kapverordening in samenspraak met de 
scholen, in bijvoorbeeld schoolprojecten moeten worden benut; 
 
Dat het belangrijk is inzicht te hebben in de te realiseren kostenbesparing;  
 
En draagt het college op 
 

I. Een dekkend en multimediaal systeem te ontwerpen en uit te voeren voor een zo 
volledig mogelijke registratie van meldingen van illegale kap; 

II. Na de winter van 2015-2016 en na de winter van 2017-2018 een uitgebreide evaluatie uit 
te voeren, gericht op: 
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- het in beeld brengen van de effecten van de nieuwe kapverordening op het 
fenomeen illegale kap; 

- het in beeld brengen van de kostenbesparing ten opzichte van de uitvoering van de 
huidige kapverordening 

 
III. De resultaten van deze evaluatie voor te leggen aan de raad, zodat de raad in de 

gelegenheid wordt gesteld de effecten van de nieuwe kapverordening zorgvuldig te 
beoordelen; 

 
IV. De nieuwe kapverordening goed te communiceren met de gemeenschap en 

mogelijkheden tot het uitvoeren van schoolprojecten te stimuleren.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie Lokaal Dinkelland, An. ten Dam 
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BIJLAGE 7.2: Kapverordening Dinkelland 

 
Gemeenteblad 
 
van de gemeente Dinkelland 
 

 
Jaargang:  2015 
 
Nummer:   33 
 
Uitgifte:     22 april 2015 
 

 
Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 april 2015, nr. 8, tot vaststelling van 
de Kapverordening Dinkelland 2015. 
 

 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015   
gelet op het advies van de algemene raadscommissie van 7 april 2015; 
gelet op het bepaalde in artikel 2.2 eerste lid onder g en tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 15 van de Boswet; 
B E S L U I T: 
vast te stellen de navolgende  
 
Kapverordening Dinkelland 2015 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  afzetten van hakhout: het bij wijze van onderhoudsmaatregel vlak boven de stobbe 
verwijderen van alle bovengrondse delen van hakhout, zodanig 
dat dit weer kan uitlopen; 

b.  bebouwde kom: een bebouwde kom, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, 
van de Boswet;  

c.  bomenrij: drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of 
voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als 
samenhangend element herkenbaar;  

d.  boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven; 
e.  boomgroep: een verzameling van drie of meer bomen, visueel als 

samenhangend element herkenbaar, veelal in een parkachtige 
omgeving dan wel bij karakteristieke gebouwen; 

f.  boomvormer een houtachtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of 
meer hoofdtakken, die kan uitgroeien tot een boom, een 
meerstammige boom of een boomachtige struik; 

g.  dunning: velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter 
bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand 
moet worden beschouwd; 

h.  hakhout: bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe 
weer uitlopen en waarbij periodiek afzetten voor de 
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instandhouding ervan noodzakelijk is; 
i.  houtopstand: boom of landschapselement; 
j.  houtwal: lijnvormig element van bomen, hakhout en/of struiken op een 

wallichaam, voor de instandhouding waarvan periodiek 
onderhoud noodzakelijk is;  

k.  kappen: het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse 
deel van de houtopstand; 

l.  landschapselement: - hakhout; 
  - een houtwal of singel; 
  - boomgroep; 
  - een (erf)bos; 
  - een bomenrij; 
m.  landschapstype: de voor Noordoost Twente typerende landschapstypen; 
n.  rooien: het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;  
o.  singel: lijnvormig element van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij 

periodiek onderhoud voor de instandhouding ervan 
noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam;  

p.  vellen: het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van 
andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van 
een houtopstand tot gevolg kunnen hebben;  

q.  zelfstandige eenheid hetgeen daaronder wordt verstaan in de Boswet. 
2. Indien op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een ander bestuursorgaan 

dan burgemeester en wethouders bevoegd is, wordt in deze verordening voor “burgemeester en 
wethouders” gelezen: het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1.1 eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.  

 
Artikel 2. Bomen 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te vellen met een dikte van meer dan 

0,40 m doorsnede op 1.30 m vanaf het maaiveld rondom de stam, die behoort tot de soort: 
a. haagbeuk (Carpinus betulus),  
b. beuk (Fagus sylvatica),  
c. zomereik (Quercus robur),  
d. wintereik (Quercus petraea),  
e. hollandse linde (Tilia x europaea / Tilia x vulgaris),  
f. winterlinde (Tilia cordata),  
g. zomerlinde (Tilia platyphyllos), 
h. hollandse iep (Ulmus x hollandica) en 
i. gewone es (Fraxinus excelsior). 

2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd of onder 
voorschriften of beperkingen worden verleend als  het belang bij het vellen van een boom niet 
opweegt tegen het belang van behoud van: 
a. natuur- en milieuwaarden; 
b. landschappelijke waarden; 
c. ecologische waarden; 
d. cultuurhistorische waarden; 
e. waarden van stads- en dorpsschoon; 
f. waarden voor recreatie en leefbaarheid. 

 
Artikel 3. Landschapselementen 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een landschapselement, geheel of gedeeltelijk, of 

een onderdeel daarvan, te vellen. 
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2. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning als bedoeld in het eerste lid verlenen als 
het belang van het behoud van het landschapselement niet opweegt tegen het belang bij de 
verwijdering van het landschapselement. 

3. Indien en voor zover een of meer bomen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, deel uitmaken van 
het landschapselement, kan de vergunning tevens worden geweigerd of onder voorschriften of 
beperkingen worden verleend op de in artikel 2, tweede lid, vermelde gronden. 

4. Aan de vergunning kan de verplichting worden verbonden om elders in de gemeente in 
compenserende beplanting te voorzien.  

5. Burgemeester en wethouders kunnen toestaan dat in deze compenserende beplanting wordt 
voorzien buiten het grondgebied van de eigen gemeente, mits binnen het gebied van de 
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. 

6. Burgemeester en wethouders stellen een indicatieve kaart vast waarop de landschapstypen 
binnen de gemeente zijn aangegeven en waarop ook is aangegeven welke landschapselementen 
typerend en welke landschapselementen minder typerend zijn voor het ter plaatse aanwezige 
landschap en waar compenserende beplanting kan worden gerealiseerd ter versterking van het 
ter plaatse aanwezige landschapstype. 

 
Artikel 4. Geen vergunning vereist 
De  in de artikelen 2 en 3 gestelde verboden gelden niet voor: 
1. het periodiek afzetten van hakhout; 
2. het kappen bij wijze van dunning; 
3. het vellen of doen vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in artikel 15, 

tweede lid, van de Boswet; 
4. het vellen of doen vellen van bossen en andere houtopstanden buiten een bebouwde kom, 

echter met dien verstande dat de verboden ook buiten de bebouwde kom wel gelden voor   
a. houtopstanden op erven en in tuinen; 
b. houtopstanden welke een zelfstandige eenheid vormen  

 tot 10 are groot; dan wel 

 bij rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen maximaal 20 bomen omvatten; 
5. het vellen of doen vellen van een houtopstand die moet worden geveld volgens de 

Plantenziektenwet of volgens een aanschrijving van burgemeester en wethouders; 
6. het vellen of doen vellen van een houtopstand indien er sprake is van opheffing van acute 

gevaarzetting of een vergelijkbaar spoedeisend belang; 
7. het vellen of doen vellen van houtopstanden in die gevallen waarin bij een bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald dat daarvoor een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist. 

 
Artikel 5. Bijzondere voorschriften en beperkingen  
Aan een vergunning kunnen onder meer de navolgende voorschriften en beperkingen worden 
verbonden: 
a. dat binnen een bepaalde termijn nadat van de vergunning gebruik is gemaakt moet worden 

herplant overeenkomstig in de vergunning opgenomen aanwijzingen; en  
b. dat, als een voorschrift als bedoeld onder a. wordt gegeven, daarbij tevens wordt bepaald binnen 

welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden 
vervangen; 

c. dat van de vergunning pas gebruik mag worden gemaakt als nader aangeduide omstandigheden 
zijn ingetreden of nadere aangeduide voorwaarden zijn vervuld;  

d. dat van de vergunning geen gebruik meer mag worden gemaakt, voor zover daarvan binnen een 
in de vergunning opgenomen termijn na het onherroepelijk worden van de vergunning geen 
gebruik is gemaakt. 

. 
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Artikel 6. Instandhoudingsplicht en herplantplicht 
1. Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in zijn voortbestaan wordt 

bedreigd kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop 
zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van 
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven 
aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die 
bedreiging wordt weggenomen. 

2. Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is of waarop dit verbod niet 
van toepassing is op grond van artikel 4, onder 5. en 6., zonder vergunning is geveld dan wel op 
andere wijze teniet is gegaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde 
tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot 
het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig 
de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. Daarbij kan tevens 
worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet geslaagde 
beplanting moet worden vervangen. 

3. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, is verplicht daaraan te 
voldoen.  

 
Artikel 7. Schadevergoeding 
Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een 
vergunning tot vellen. 
 
Artikel 8. Slot- en overgangsbepaling 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Kapverordening Dinkelland 2015”. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  
3. Op datzelfde tijdstip vervalt de “Kapverordening gemeente Dinkelland 2012”.  
4. Vergunningen verleend op grond van de krachtens het derde lid ingetrokken verordening, 

worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening. 
5. De cascokaart, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 10 juli 2012, geldt als kaart 

als bedoeld in artikel 3, zesde lid, tot zij door burgemeester en wethouders is vervangen of 
gewijzigd. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van  21 april 2015 
de griffier, de voorzitter, 
mr. O.J.R.J. Huitema            mr. R.S. Cazemier 
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BIJLAGE 7.3: Beleidsregels kapbeleid 2015 

 
Gemeenteblad 
 
van de gemeente Dinkelland 
 

 
Jaargang: 2015 
 
Nummer:   73 
 
Uitgifte:     29 oktober 2015 
 

 
Bekendmaking van het besluit van het college d.d. 22 september 2015, nr. I15.045094, tot 
vaststelling van Beleidsregels kapbeleid 2015, (correctieblad, dit gemeenteblad vervangt 
Gemeenteblad 2015, 64) 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
Overwegende  
 
dat op grond van de in zijn gemeente geldende Kapverordening en/of bestemmingsplannen in nader 
aangegeven gevallen een omgevingsvergunning is vereist voor het vellen van houtopstanden; 
 
dat hierna, in deze beleidsregels, wordt aangegeven in welke gevallen in beginsel een omgevings- 
vergunning wordt verleend  en in welke gevallen een vergunning in beginsel wordt geweigerd;  
 
dat in deze beleidsregels ook wordt aangegeven welke voorschriften in elk geval aan een omgevings-
vergunning worden verbonden;  
 
dat in artikel 4:20e van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat indien in een wettelijk 
voorschrift of een beleidsregel is bepaald dat in een beschikking steeds bepaalde voorschriften 
worden opgenomen, deze ook deel uitmaken van de beschikking van rechtswege; 
 
dat deze beleidsregels niet afdoen aan eventuele meldings- en herplantverplichtingen op grond van 
de Boswet; 
 
Gelet op de Kapverordening Dinkelland 2015 (hierna: kapverordening), op de bestemmingsplannen  
waarin is voorzien in het vereiste van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
en de artikelen 4:20e, 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;  
 
Besluit: 
vast te stellen navolgende  
Beleidsregels kapbeleid 2015 
 
Artikel 1. Toepassingsbereik. 
Deze beleidsregels vinden toepassing  
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 bij de beoordeling van aanvragen op omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
op grond van de kapverordening; 

 en - voor zover relevant bij een planologische beoordeling - bij de beoordeling van aanvragen om 
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden op grond van een bestemmingsplan.  

 
Artikel 2. Solitaire bomen 
1. In beginsel wordt vergunning verleend voor het vellen van: 

a. dode bomen; 
b. bomen op campingterreinen, voor zover deze niet staan op een strook van 10 meter breed 

rond het campingterrein;  
c. bomen op sportterreinen, voor zover deze niet staan op een strook van 10 meter breed rond 

het sportterrein; 
d. bomen in tuinen kleiner dan 400 m2, waarbij 

 de oppervlakte van voor-, achter- en/of zijtuin bij elkaar opgeteld worden, als voor-, 
achter- en/of zijtuin met elkaar in directe verbinding staan en die verbinding overal 
steeds ten minste 5 meter breed is; en waarbij 

 de oppervlakte van gebouwen of overkappingen buiten beschouwing blijft; 
e. bomen die aanzienlijk gevaar of schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken aan 

gebouwen, het verkeer, de verkeersveiligheid, het publiek en/of ondergrondse kabels en 
leidingen, als er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om dit gevaar of deze schade weg te 
nemen of te beperken; 

f. zieke of aangetaste bomen met een levensverwachting van minder dan 10 jaar; 
g. bomen die moeten worden geveld in verband met een project dat ook betrekking heeft op 

andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten en de omgevingsvergunning voor die 
andere  

activiteiten is verleend of zal worden verleend.  
2. In beginsel wordt vergunning geweigerd als het alleen maar gaat om meer licht op 

zonnecollectoren te laten vallen. 
 
Artikel 3. Voorschriften te verbinden aan vergunning voor het vellen van solitaire bomen 
1. Aan een vergunning voor het vellen van solitaire bomen binnen een bebouwde kom, wordt geen 

voorschrift tot herplant verbonden. 
2. Aan een vergunning voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom wordt in elk geval 

steeds een voorschrift verbonden waarin een compensatieverplichting wordt opgelegd en 
waarbij wordt vastgelegd dat de vergunninghouder voor elke gevelde boom:  

 ten minste drie bomen dient te planten met een minimummaat 10-12; dan wel  

 een landschapselement dient aan te leggen waarbij 
(1) de oppervlakte herplant ten minste gelijk is aan de oppervlakte van de kroon van de 

te verwijderen boom met een minimale oppervlakte van 50 m2. 
(2) de herplant dient plaats te vinden conform de Richtlijnen objectivering casco Noord-

Oost Twente.  
3. Aan een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen in verband met een project dat ook 

betrekking heeft op andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten, wordt als voorschrift 
verbonden: 

 Van deze vergunning mag pas gebruik gemaakt worden als de voor het project vereiste 
omgevingsvergunning geheel is verleend en van kracht is geworden.  

4. Aan een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen wordt als voorschrift verbonden: 

 Van deze vergunning mag geen gebruik meer worden gemaakt, voor zover daarvan binnen 1 
jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning geen gebruik is gemaakt.  
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Artikel 4. Landschapselementen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom 
1. In beginsel wordt vergunning verleend voor het vellen van een landschapselement binnen een  
bebouwde kom:  

 indien en voor zover zwaarwegende bedrijfsbelangen zich verzetten tegen behoud van een  
landschapselement; 

 indien en voor zover belangen met betrekking tot de aanleg of verbetering infrastructurele 
werken van openbaar belang of de verkeersveiligheid zich verzetten tegen behoud van het  

landschapselement; 

 indien en voor zover verwijdering noodzakelijk is met het oog op de realisering van een  
bestemmingsplan, dat rechtskracht heeft. 
2. In beginsel wordt vergunning verleend voor het vellen van een landschapselement buiten een  
bebouwde kom:  

 indien het landschapselement op de in artikel 3, zesde lid, van de kapverordening bedoelde  
indicatieve kaart, is aangegeven als landschapselement dat niet typerend is voor het ter plaatse 
aanwezige landschap, tenzij er overduidelijk sprake is van een foute vermelding op de kaart; 

 indien het gaat om een erfbos binnen een agrarisch huisperceel waarbij zeer zwaarwegende  
bedrijfsbelangen zich verzetten tegen behoud van dat erfbos; 

 indien zwaarwegende belangen met betrekking tot de aanleg of verbetering infrastructurele  
werken van openbaar belang of met betrekking tot de verkeersveiligheid zich verzetten tegen 
behoud van het landschapselement; 

 indien zwaarwegende belangen met betrekking tot planmatige verkaveling zich verzetten 
tegen het behoud van het landschapselement. 

3. In beginsel wordt vergunning verleend voor het gedeeltelijk vellen (rooien) van een  
landschapselement voor zover het betreft de ondergroei van hoog opgaande bomen langs voor 
openbaar verkeer openstaande verharde wegen indien: 

 deze ondergroei binnen 4 jaar na een cyclisch onderhoud binnen 60 cm van de rijbaan reikt; 
aanwezige graskeien worden tot de rijbaan gerekend. 

 
Artikel 5. Voorschriften te verbinden aan een vergunning voor het vellen van landschapselementen 
1. Aan een vergunning voor het vellen van landschapselementen binnen een bebouwde kom, wordt 

geen voorschrift tot herplant verbonden.  
2. Aan de vergunning voor het vellen van landschapselementen buiten de bebouwde kom wordt 

steeds als voorschrift verbonden:  
- Compensatie dient plaats te vinden volgens een bij de aanvraag gevoegde compensatieplan 

dat is goedgekeurd door of namens burgemeester en wethouders. Burgemeester en 
wethouders toetsen het compensatieplan aan de beleidsnota “Casco-benadering in 
Noordoost-Twente” en de bij die nota behorende “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost 
Twente”.   

3. Aan een vergunning voor het gedeeltelijk vellen (rooien) van een landschapselement voor zover 
het betreft de ondergroei van hoog opgaande bomen langs voor openbaar verkeer openstaande  

verharde wegen, wordt geen voorschrift tot herplant of compensatie verbonden. 
4. Aan een omgevingsvergunning voor het vellen van landschapselementen in verband met een 

project dat ook betrekking heeft op andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten, wordt als 
voorschrift verbonden: 
- Van deze vergunning mag pas gebruik gemaakt worden als de voor het project vereiste  

omgevingsvergunning geheel is verleend en van kracht is geworden.  
5. Aan een omgevingsvergunning voor het vellen van landschapselementen wordt als voorschrift  
verbonden: 

- Van deze vergunning mag geen gebruik meer worden gemaakt, voor zover daarvan binnen 1 
jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning geen gebruik is gemaakt. 
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Artikel 6. Aanvullend voorschrift bij een herplant- of compensatieverplichting 
Indien aan een vergunning een herplant- of compensatieverplichting is verbonden, worden steeds 
ook navolgende voorschriften aan de vergunning verbonden: 

 De herplant of compensatie dient plaats te vinden uiterlijk in het plantseizoen, volgend op dat 
waarin de houtopstand is geveld.  

 De te planten bomen dienen op een deugdelijke wijze te worden bevestigd aan boompalen. 

 Het plantmateriaal dient van goede kwaliteit te zijn. 

 De nieuwe aanplant dient zo nodig beschermd te zijn door een deugdelijke afscheiding tegen  
weidend vee. 

 Jaarlijks dient niet geslaagde aanplant te worden vervangen. Dit geldt gedurende drie jaar na 
de eerste aanplant en ook gedurende drie jaar na vervanging van niet geslaagde aanplant. 
 
Artikel 7. Anderszins teniet gaan van houtopstanden 
Deze beleidsregels vinden overeenkomstige toepassing met betrekking tot het opleggen van een  
herplantplicht op grond van artikel 6 van de kapverordening, als een houtopstand is teniet gegaan 
door een toeval - dus anders dan door (een niet vergunde) velling.  
 
Artikel 8. Slotbepalingen 

- Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking. 
- Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregels kapbeleid 2015. 

 
 
Denekamp, 22 september 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
E.M. Grobben Mr. R.S. Cazemier 
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BIJLAGE 4: Overzicht geïnterviewde organisaties/personen  
 
 11.01.17   Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Alfons Hottenhuis (beheer)
 11.01.17      Martin Steghuis (beheer)  
 11.01.17      Carola Migchielsen (handhaving)
 11.01.17      Arjan Grobben (vergunningen 
 11.01.17      Wim Veldhuis (groenspecialist) 
 11.01.17      Marcel Nolten (beleid)  
 11.01.17      Martin Huinink (jurist)  
 30.05.17      Gerard Davina (projecten) 
  

14.02.17 Landschap Overijssel   Eibert Jongsma   
   

14.02.17 St. Groene en Blauwe Diensten Ov.   Hans Gerritzen    
    

21.04.17 LTO afd. Dinkelland   Joris Broekhuis    
 
16.02.17 Coöp. Gebiedscollectief N.O.T. u.a.  Paul ten Velde    
 
24.02.17 Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum Jos Heerink   

        Chris van Benthem  
  

24.02.17 Provincie Overijssel   Ben Molendijk (beleid)  
 24.02.17      Dick van Dorp (handhaving) 
 03.03.17      Harry Stoffer (RO) 
 
 
 
 
 

 


