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Geachte raadsleden, 

In het collegeprogramma 2018-2022 is aangegeven ons te richten op "Meer en kwalitatief beter groen". 
In de raadsvergadering van 22 november 2018 is toegezegd de informatie over kapvergunningen op de 
website te verbeteren. In deze brief geven wij u informatie over de raadstoezegging en de achtergronden 
over de problematiek van het toepassen van de herplantplicht bij de kap van bomen. 

Bomen zijn belangrijk 
De afgelopen jaren is een aantal bomen gekapt. Doordat herplant niet altijd kan worden uitgevoerd is het 
aantal bomen afgenomen. 
Bomen zijn van groot belang voor een gezonde samenleving. Niet alleen verfraaien ze de omgeving, 
dragen ze bij aan de vochtregulatie en zijn ze van belang voor onze fauna (schuilplaatsen voor vogels, 
leefomgeving insecten), ze produceren ook zuurstof en dragen bij aan geluidsreductie en een betere 
luchtkwaliteit doordat ze fijnstof afvangen. Bomen spelen dus een zeer belangrijke rol in onze 
samenleving. Dit is ook de aanleiding om het onderwerp 'bomen' onderdeel te maken van het 
collegeprogramma. 

Regelgeving 
In de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 is onder andere opgenomen dat: 
- het verboden is zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen 
die vermeld staan op de Groene Kaart; 

- een vergunning geweigerd kan worden; 
- het bevoegd gezag een herplantplicht kan opleggen onder nader te stellen voorschriften. 

Herplanten van bomen 
De gemeente probeert bij de kap van 'eigen bomen' zoveel als mogelijk bomen te herplanten. 
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Kijkend naar de reden van de kap van bomen is in een aantal situaties de herplant van bomen niet 
mogelijk. Hieronder enkele voorbeelden. 

Eisen nutsbedrijven. De aangescherpte regels waren in het verleden reden voor de kap van 
bomen. Bomen stonden te dicht op zowel bovengrondse als ondergrondse leidingen. Herplant op 
deze locaties was niet mogelijk. 
Slechte standplaats. Bomen komen op sommige locaties niet tot volledige groei, worden minder 
vitaal, sterven af, vormen een gevaar en moeten gekapt worden. Het aanpassen van de 
groeiplaats was wel mogelijk maar is veelal niet uitgevoerd vanwege kostbare aanpassingen in 
de directe omgeving. 
Reconstructies, wijzigingen van bestemming. Veelal wordt hiervoor een kapvergunning verleend. 
Afhankelijk van de nieuwe bestemming is een volledige herplant van het aantal gekapte bomen 
niet altijd mogelijk. 
Overlast. In enkele situaties zijn bomen gekapt en is geen herplantplicht toegepast. Het betrof 
hier de kap van bomen die in oorsprong dicht op de erfgrens zijn geplaatst of als zaailing aldaar 
zijn gegroeid en te groot zijn geworden. 

Publicatie kapvergunningen 
In de raadsvergadering van 22 november 2018 is toegezegd de informatie over kapvergunningen op de 
website te verbeteren (ID 1657). 
De informatie is op dit moment beperkt. In de standaard opbouw van de website is ruimte om 
extra informatie op te nemen. Wij gaan per 1 april 2019 naast locatie en aantal te kappen bomen ook de 
informatie over de reden van de kap, de herplantplicht met aantallen of de reden om geen herplantplicht 
op te leggen, vermelden. 

Herplantplicht 
Het belang om bomen te handhaven en zorg te dragen voor voldoende groen en bomen in en om de 
woonwijken is groot. Wij willen daarom de herplantplicht standaard als uitgangspunt bij de kap van 
bomen vastleggen en uitsluitend in bijzondere situaties daarvan afwijken. Herplant is namelijk niet altijd 
mogelijk. De herplantplicht wordt als onderdeel opgenomen in de Startnotitie Integrale Visie per wijk op 
groen in de openbare ruimte. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de raadstoezegging 
ID 1657 hiermee als afgedaan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
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