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Raadscommissie 

 



Aanleiding 

Motie fractie Lokaal Dinkelland (gemeente 
Dinkelland – 21 april 2015) 

vraagt om effectiviteit en inzicht mogelijke 
excessen 

 

 



Biodiversiteit 





 
Doel kapverordening en 

 beleidsregels kapbeleid 
 

 Waarborgen van een aantrekkelijk, cultuurhistorisch en ecologisch 
waardevol landschap 
 

 Functioneel landschap voor bewoners en gebruikers 
 

Hoe 
- Door deregulering en kapvrijheid 
- Door kostenbesparing 
- Door goede communicatie  
 



Evaluatie heeft betrekking op 
 

vóór inwerkingtreding (kapseizoen 2012-
2013/2013-2014/2014-2015) 

ná inwerkingtreding (kapseizoen 2015-
2016/2016-2017) 
 

- Vergunningverlening 
- Controle/handhaving 
- Meldingen/klachten 
- Interviews met belangenorganisaties 
 

 
 

 



Belangenorganisaties 

  LTO-afd. Dinkelland 

  Stichting Groene en Blauwe Diensten   

      Overijssel 

  Landschap Overijssel 

  Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-      

     Twente 

  Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum 

  Provincie Overijssel 

 



Definitie excessen 

Een exces is een blijvende landschaps-
verandering  die veel maatschappelijke 

commotie veroorzaakt 

 

auteur:  

Mr. B.M. Visser & Partners 

“boomjuristen sinds 1992” 

 













 







Conclusie I 

Doelen bereikt ? 

JA  

 

  Daling van aantal kapaanvragen 

  Geen verontrustende toename van 

      handhavingszaken 

  Aantal klachten etc. is gelijk gebleven 

 



Conclusie II 

Excessen ? 

 

      Geen ernstige zaken misgegaan  

      Aandacht voor boom inclusief werken 
 (aandacht in KOR) 

      Onvoldoende communicatie met burgers ?  

 (niet gebleken) 

 



Conclusie III 

Wat is opgevallen ? 

 

      Grote verbondenheid met een oud en 
 karakteristiek landschap 

      Regelmatig wordt er gezaagd (onderhoud)  
 in dit landschap 

      Dynamisch landschap met een sterke 
 verantwoordelijkheid in de samenleving 
 voor ons mooie landschap 

 



Aanbevelingen 

- 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  JA 

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

- 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  JA 

- Geen vergunningplicht bij (langjarige) contracten Groene 
Diensten  NEE 

- Aandacht voor aanleg kabels en leidingen nabij bomen  JA 
 
 

 



Vervolg 

Onderdeel binnen bebouwde kom in 
kapverordening vervangen door KOR  

 

Nota: ‘Kwaliteit Openbare Ruimte’ (KOR) wordt 
binnenkort gepresenteerd in de raad 

  Lagenstructuur/lijst monumentale bomen 

  Betreft gemeentelijk en privaat groen 

  Dorpen zijn/worden geïnformeerd 

     (inloopbijeenkomsten) 

 



 
Bedankt voor uw aandacht !! 

 Vragen ?  

 

 


