
 

 

 
-  Dinkelland 

 

 
Schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde 

Dinkelland, 24 juni 2019 

 

Onderwerp: bomenkap Ottershagen Lattrop 

 

Geacht college, 

Op grond van artikel 35 van het reglement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over het 

optreden van uw college aangaande de bomenkap bij de Ottershagen in Lattrop. 

Inleiding: 

De kap van eiken in de Ottershagen is inmiddels veelvuldig besproken. Bovendien zijn schriftelijke vragen gesteld 

en beantwoord. Echter op enkele vragen werd tot nu geen antwoord gegeven.  

De kap van de 68 bomen in eigendom van de gemeente zijn gemeld in het kader van de Wet 

Natuurbescherming.  De procedure is hier correct gevolgd. De opschudding die ontstond bij omwonenden komt 

volgens de wethouder (commissie 11 juni) , omdat de kap van de bomen niet in  de Dinkellandvisie is gemeld, 

omdat dit – gelet de gemeentelijke kapverordening - formeel niet nodig is. 

1. Is het college bereid om in het vervolg van iedere melding van kap in het kader van de Wet 

Natuurbescherming, het door de provincie afgegeven signaal door te geven via Dinkellandvisie. 

In de commissie van 11 juni gaf de verantwoordelijk wethouder aan dat de  extra gekapte eiken tot hetzelfde  

landschapselement behoren als waarvoor melding is gedaan. Er is geen melding gedaan, maar de kap 

is  volgens hem toch niet illegaal, want er zou toch wel toestemming verleend zijn. 

2. In hoeverre wordt hier de wet gehandhaafd, en welk signaal wordt met deze redenering afgegeven? 

Volgens de PvdA behoren de bedoelde bomen niet bij hetzelfde landschapselement en had de kap dus apart 

beoordeeld moeten worden.  En dan door de gemeente, omdat de omvang beperkter is dan de 1000 m2. 

3. Naast de eiken aan de Kerspelweg zijn er ook eiken gekapt in een houtwal behorend aan een van de 

omwonenden. Deze houtwal staat haaks op de Kerspelweg en is eigendom van een particulier. 

Bovendien valt deze houtwal buiten het landschapselement waarvoor een vergunning is aangevraagd. 

Voor de kap is geen vergunning aangevraagd bij de gemeente, en dat had wel gemoeten (zie 

kapverordening art.2.f) 

Is het college bereid hier de eigen kapverordening op na te lezen en ons van een juridisch deugdelijk 

antwoord te voorzien. 

Op de dag van de kap is door een ambtenaar van de gemeente aangegeven dat alle vergunningen aanwezig 

waren. Dat blijkt niet het geval. 

4. Is de verantwoordelijk wethouder ook om die reden bereid om excuses aan te bieden aan de 

omwonenden?  

 

5. Is het college bereid om – vanuit haar deelname in het gebiedscollectie – er voor zorg te dragen dat alle 

belanghebbenden  in het vervolg goed worden geïnformeerd, en de regelgeving wordt gehandhaafd. 



 

 

6. Is het college bereid om met de omwonenden het gesprek aan te gaan, om samen naar een oplossing 

te zoeken. 

Nu in de praktijk gebleken is dat de wijziging van de kapverordening tot verschillende interpretaties leidt, en 

daarmee tot ongewenste effecten, is een zorgvuldige discussie over herziening van de verordening op z’n plaats. 

De verantwoordelijk wethouder gaf in de commissie al aan dat hij bereid is om tot een nieuwe verordening te 

komen. Dat zien we graag bevestigd. 

7. Is het college bereid om een dergelijke discussie voor te bereiden? 

Tenslotte. De vragen zijn ons inziens eenvoudig te beantwoorden. We gaan er dan ook vanuit dat we de 

antwoorden ruim voor de volgende raadsvergadering kunnen ontvangen. Daarmee wordt het hopelijk 

eenvoudiger om in die vergadering de laatste scherpe randjes van dit dossier weg te slijpen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de PvdA-fractie 

Cel Severijn 


