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Onderwerp

Illegale bomenkap
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van Diemen,

C2240327/4483621
Uw kenmerk

Bij brief van 15 februari 2019, ingekomen op 15 februari 2019, heeft u namens
de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

B.A.M. (Bart) Claerhoudt

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 83 14

1. Het College van GS is sinds de decentralisatie van de Wet
Natuurbescherming vergunningsverlener en toezichthouder op het gebied van
houtkap. Hebben alle gemeenten die bevoegdheden en activiteiten
overgedragen aan de provincie?
Antwoord: Wij zijn sinds 2017 het bevoegd gezag op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb); de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert
deze taak namens ons uit. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een Kapof Bomenverordening vast te stellen. Er is geen sprake van overdracht van deze
bevoegdheden door de gemeente aan de provincie.

2. Kunt u aangeven hoe vaak er sinds de decentralisatie toezicht is gehouden
op bomenkap door de provincie?
Antwoord: Gemiddeld worden er jaarlijks 250 meldingen gedaan voor het
vellen van houtopstanden. Dit leidt tot circa 400 controles op deze vellingen
en de herplantverplichting.

3. Kunt u aangeven hoe vaak er sprake is van het kappen van bomen zonder
kapmelding?
Antwoord: Jaarlijks worden ongeveer 25 vellingen geconstateerd die niet zijn
gemeld.
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bclaerhoudt@brabant.nl
Bijlage(n)

-

4. Hoe worden gemeente, aannemers, eigenaren, architecten op de hoogte
worden gesteld van het melden van het kappen van bomen?

Datum

Antwoord: Wij verstrekken een afschrift van de melding tot velling aan het
college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.
De vigerende wet- en regelgeving omtrent het kappen van bomen en/of het
vellen van houtopstanden mag bij initiatiefnemers geacht bekend te zijn; nadere
informatie is zo nodig te vinden op provinciale en gemeentelijke websites.
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5. Welke acties worden er uitgezet om illegale bomenkap te voorkomen?
Antwoord: In het buitengebied vindt regulier toezicht plaats door de ODBN en
toezichthouders van Samen Sterk in Brabant (SSIB) en incidenteel op basis van
meldingen door gemeenten en burgers.

6. Bent u van mening dat u over de velling van bomen in het Tilburgse
bosgebied Heidepark geconsulteerd had moeten worden?
Antwoord: Ja, de initiatiefnemer had de velling van de houtopstand moeten
melden.

7. Gaat u provinciale staten informeren over de vervolgactie t.a.v. de bomenkap
in het Tilburgse bosgebied?
Antwoord: Ja. Er is ter plaatse een controle uitgevoerd die heeft geleid tot het
opleggen van een herplantplicht binnen 3 jaren (art. 4.3 lid 1 Wnb).
De ODBN zal erop toezien dat aan deze herplantplicht wordt voldaan.

8. Is er een verplichting tot compensatie van de gekapte bomen? Zo ja, wordt
deze dan ingevuld door het plaatsen van gelijkwaardige forse bomen?
Antwoord: Ja, zie het antwoord onder 7. Nee, de herplantplicht (Wnb) betreft
een kwantitatieve verplichting (oppervlakte) en geen kwalitatieve (omvang en/of
soorten); de herplant dient uiteindelijk te leiden tot een houtopstand met een
vergelijkbare landschappelijke waarde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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