Amendement

Raadsvergadering 5 juli 2021
Agendapunt : 9 vaststelling Kapverordening 2021 en bebouwde komgrenzen Wet
natuurbescherming, onderdeel houtopstanden
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland,
fractie Groen Links
fractie Burger Belangen Dinkelland
fractie Partij van de Arbeid
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 5 juli 2021
Constaterende:
Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel inzake vaststellen van de
“Kapverordening 2021 en bebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming, onderdeel
houtopstanden”;
Overwegende
Dat de Kapverordening het instrument bij uitstek is kaders te scheppen en te voorzien in
bescherming van waardevolle houtopstanden;
Dat het voorliggende voorstel onder meer voorziet in een deregulering en afname van
regeldruk;
Dat dit in principe een goed streven is, maar wel zijn beperkingen kent;
Dat regelmatig geconstateerd wordt, dat ondanks een duidelijk wettelijk kader er toch
waardevolle houtopstanden verdwijnen, al dan niet door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden
nabij de wortels of door het ontbreken van een effectieve veekering;
Dat wordt voorgesteld - gelet op de artikelen 2 en 3 van de ontwerp Kapverordening 2021 dat, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen, bomen met een stamomtrek kleiner dan
1.25 cm gemeten op 1.30 meter vanaf het maaiveld zonder omgevingsvergunning mogen
worden geveld;
Dat de maatvoering van 1.25 meter stamomtrek overeenkomt met de huidige bepaling in de
“Kapverordening Dinkelland 2015” van 40 cm. diameter van de stam;
Dat in de reactienota (pag. 15, 2e alinea) behorende bij het raadsvoorstel, wordt gesteld dat
door deregulering meer verantwoordelijkheden bij de eigenaren van de bomen wordt gelegd,
wat op zich een goed uitgangspunt is;
Dat echter in de praktijk blijkt dat eigenaren van bomen en houtopstanden het soms niet zo
nauw nemen met de verantwoordelijkheden die zij door deze deregulering krijgen;
dat zowel binnen als buiten de bebouwde kommen een ruimere vergunningplicht kan
bijdragen aan een groter behoud van waardevolle bomen en houtopstanden;

Dat in dat verband er aanleiding is het ontwerpbesluit op de maatvoering tussen
vergunningplichtig en vergunningvrij vellen een wijziging aan te brengen en regels op te
nemen, die naast de herplant ook een hergroei bevorderen;
Besluit
De Kapverordening 2021 Dinkelland als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. in artikel 2, lid 1 en in artikel 3, lid 1 wordt het getal “1.25” gewijzigd in “1.00”;
2. in artikel 6, lid 1 wordt het tekstdeel “binnen een bepaalde termijn” vervangen door
“binnen een jaar na het ontstaan van de herplantplicht”;
3. artikel 6, lid 2 komt als volgt te luiden:
“dat, als een voorschrift bedoeld onder 1, wordt gegeven, daarbij tevens wordt bepaald, dat
na het ontstaan van de herplantplicht niet geslaagde beplanting doorlopend moet worden
vervangen, tot dat hergroei wordt bewerkstelligd en de wijze waarop dat moet geschieden;”
4. in artikel 7, lid 1, in de eerste zin wordt na de woorden “verbod tot vellen” ingevoegd: “of
waarvoor de vergunningsplicht geldt;”
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2021
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Fractie
Fractie
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Lokaal Dinkelland, Gerard Flinkers
Groen Links, Wilma Riesmeijer-Schouten
Burger Belangen Dinkelland, Fons Maathuis
Partij van de Arbeid, Cel Severijn

