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Onderwerp

Herplantverplichting bij kappen van bomen
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Knoet,

C2240215/4482251
Uw kenmerk

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

Contactpersoon

B.A.M. (Bart) Claerhoudt

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 83 14

1. Eigenaren worden ingeval van geconstateerde illegale kap verplicht om
nieuwe bomen terug te planten. Hoe zijn daarvoor de eisen?
Wordt bijvoorbeeld geëist, dat de bomen al van enige omvang/leeftijd dienen te
zijn en/of van dezelfde boomsoort?
Indien er geen eisen worden gesteld waarom eigenlijk niet? Het duurt immers
tientallen jaren om een enigszins volwassen boom terug te krijgen.
Antwoord: De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in een herplantverplichting
binnen drie jaar na de (illegale) velling. De wetgever heeft gekozen voor een
kwantitatieve verplichting, geen kwalitatieve. Er worden vanuit de Wnb dus geen
eisen gesteld aan de omvang of boomsoort. De gemeente kan op grond van de
Kap- of Bomenverordening wel kwalitatieve eisen stellen aan de herplant.

2. In Tilburg betreft het illegale kap. De andere situaties zijn voor zover bekend
vergund. Is er ook dan een terugplantverplichting, al dan niet binnen een straal
van een bepaald aantal kilometers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke eisen
gelden in zo’n situatie?
Antwoord: In de Wnb is bepaald dat men binnen drie jaar na de velling moet
herbeplanten op dezelfde grond, met de mogelijkheid tot ontheffing tot herplant
op andere grond. Nadere eisen zijn gesteld in artikel 8.6 van de Verordening
natuurbescherming Noord-Brabant.
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3. In gemeenten vindt ook regelmatig boomkap plaats van enige omvang.
Zo zouden alleen al in gemeente Boxmeer in 2018 ca. 3000 bomen om diverse
redenen zijn gekapt. Hebben gemeenten hierin volledige ruimte of dienen ze te
werken binnen bepaalde kaders? Hebben gemeente de verplichting om tenminste
een gelijk aantal bomen weer terug te plaatsen elders in de gemeente?
Zo ja, wie ziet daar op toe?
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Antwoord: De Wnb is niet van toepassing binnen de bebouwde kom
houtopstanden. De grens van deze bebouwde kom kan door de gemeenteraad
worden vastgesteld, daarnaast kan de gemeenteraad een Kap- of
Bomenverordening vaststellen. Of er een herplantverplichting binnen de
gemeente(grenzen) is vastgelegd, is afhankelijk van die Kap- of
Bomenverordening. De gemeente is dan tevens verantwoordelijk voor het
toezicht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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de secretaris,
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