
 

 

Raadsleden en Burgemeester en Wethouders, 

Gemeente Dinkelland 

Nicolaasplein 5,  
7591 MA Denekamp  

 
      Denekamp, 21-1-2018  

 
Betreft: evaluatierapport Mr Bas Visser Kapverordening 
 
Geachte Raadsleden en Burgemeester & Wethouders, 

 
Hierbij onze reactie op het evaluatierapport van Mr Bas Visser van 4-7-2017: 

 
- Het evaluatierapport is een theoretisch en juridisch verslag van de werking 

van de kapverordening 2015. Daarbij is echter totaal geen veldwerk 

verricht door Mr Bas Visser.  
- SNMO heeft vanaf het begin naar Bas Visser een zeer kritisch geluid 

laten horen over de kapverordening 2015 t.a.v. de vrijblijvendheid en de 
beperkte handhaving. Dat kritische geluid is in de evaluatie onvoldoende 
terug te vinden. 

- Ook de gemeente Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht0 geven bij 
navraag van onze werkgroep en van SNMO aan dat handhaving geen 

prioriteit heeft en dat de personele capaciteit onvoldoende.  
- Hierdoor zijn er in de periode dat de kapverordening in de praktijk is 

ingevoerd geen of nauwelijks ogen of oren van gemeente 

ambtenaren in het veld aanwezig geweest om illegale kap of vernieling 
te registreren. 

- De conclusie van Bas Visser dat er nauwelijks illegale kap of 
vernieling zou hebben plaatsgevonden is absoluut onjuist. Wij als 
organisaties en vrijwilligers zijn wel regelmatig in het veld 

aanwezig en constateren veel illegale kap en sluipende 
vernielingen. (zie onze toelichting van 17-1-2018) 

- Ook Eibert Jongsma afdelingshoofd van Landschap Overijssel 
onderschrijft onze conclusie dat het kleinschalig 

coulisselandschap van Noordoost Twente onder grote druk 
staat en meer handhaving en bescherming nodig heeft. 

- Wilt u zo vriendelijk zijn om de luchtfoto’s te bekijken vanaf 2002 en 
de laatste versie dan kunt u zelf waarnemen welke landschapselementen 

er zijn verdwenen of beschadigd. 
- Graag nodigen wij u uit, voordat u een beslissing neemt over deze 

kapverordening, om samen met ons een landschapsschouw te 

houden. Dan kunt u zelf constateren wat er a.g.v. deze kapverordening 
en de gebrekkige handhaving allemaal mis gaat in het landschapsbeheer 

en welke landschapselementen zijn beschadigd of verdwenen.  
- De deregulering en kostenbesparing die u denkt te kunnen 

realiseren door de kapverordening in de huidige vorm voort te  

zetten of zelfs te versoepelen zal het Twentse landschap 
onherstelbare schade toebrengen. 

 
 

 



 

 

Namens SNMO en de Werkgroep Behoud Twents Landschap, 

 
Jos Heerink 

Voorzitter  SNMO 
 
Chris van Benthem  

Lid Werkgroep Behoud Twents Landschap 
Contactadres: 

Laagsestraat 17 
7637 PA Oud-Ootmarsum 
06-13189115, chrisvanbenthem@outlook.com 

 

Werkgroepleden: Henk Frons- Albergen, Chris van Benthem- Oud-Ootmarsum  
Elco Janné- Vasse, Richard Pastoors- Bruinehaar (Landschapsadviseur) 
Mark Osinga- Fleringen, M. Semmekrot- Tubbergen, Richard Hesselink- Tilligte  
 


