
Verlenging periode ter inzagelegging met 6 weken: van vrijdag 26 februari t/m 

donderdag 8 april 2021:  

Voorgestelde wijziging kapvergunningstelsel Wassenaar 
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Samenvatting van doel wijziging kapvergunningstelsel 

De gemeente wil haar inwoners meer vrijheid geven om hun eigen omgeving vorm te geven. Met  

minder bureaucratie en minder kosten. Daarom vereenvoudigt de gemeente het 

kapvergunningstelsel. De gemeentelijke vergunningplicht geldt alleen nog voor bepaalde bomen.   

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Wassenaar besloten de voorgestelde wijziging 

van het kapvergunningstelsel vrij te geven voor inspraak. 

Bijgevoegd treft u de voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel aan. U kunt het voorstel 

ook inzien op het gemeentekantoor van de gemeente Wassenaar aan de Johan de Wittstraat 45. 

U heeft gelegenheid om een schriftelijke of telefonische reactie te geven op de voorgestelde 

wijziging, in de periode van vrijdag 26 februari t/m donderdag 8 april 2021. Deze periode is met 6 

weken verlengd, omdat er een kaart aan de stukken is toegevoegd. Deze kaart geeft verschillende 

begrenzingen weer, die samen met bijlage 4, stroomschema voor het aanvragen van een 

kapvergunning, duidelijk maakt wanneer een kapvergunning moet worden aangevraagd. 

Uw zienswijze kunt u mailen naar groen@wassenaar.nl of schriftelijk richten aan:  het College van 

B&W van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45,  Wassenaar. Voor het geven van een telefonische 

reactie kunt u een afspraak maken via 14070 (afspraken alleen vrijdagochtend). 

Na de verwerking van de ingekomen zienswijzen wordt een voorstel tot wijziging van de APV 

(Algemeen Plaatselijke Verordening) voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Pas na vaststelling 

van de wijziging van de APV treedt het nieuwe stelsel in werking. Tot dat moment blijft het huidige 

kapvergunningstelsel zoals te vinden is op de gemeentelijke website geldig. 

 

Inhoud 

 

Bij het kappen van bomen komt verschillende wet- en regelgeving kijken. Deze is op te delen in 

twee categorieën.  

1. Hogere wetgeving, zoals de Erfgoedwet en de Wet natuurbescherming. Wassenaar kent 

bijvoorbeeld twintig (groene) rijksmonumenten. Ingrepen in de structuur van het 

rijksmonument zijn vergunningplichtig. Slechts kleine ingrepen die geen effect hebben op 

het monument zijn uitgesloten, zoals regulier beheer. Renovaties van bij het monument 

behorende park zijn altijd vergunningplichtig. De Wet Natuurbescherming stelt dat in 

Natuur Netwerk Nederland (NNN)-gebieden en Natura 2000 gebieden kap verboden is, mits 

sprake is van veiligheidsrisico’s of overwegingen van algemeen belang.  

2. Lokale wetgeving, te weten de APV en bestemmingsplannen. De rijks- en provinciale 

regelgeving (Omgevingsverordening) heeft ertoe geleid dat regels voor het beschermen 



van bomen zijn opgenomen in bestemmingsplannen (Villawijken 2010 en Landelijk gebied 

2015).  

 

De hogere wetgeving gaat boven lokale wetgeving; daarom geldt de voorgestelde wijziging voor de 

bomen die niet onder die hogere wetten vallen en waarvoor geen bepalingen zijn opgenomen in 

bestemmingsplannen.   

 

Verduurzaming en behoud van groen is een van de thema’s in het Coalitieprogramma 2018-2022 

en in het programma Wassenaar 2030. Daarom blijven er wel regels bestaan voor het kappen van 

bomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een goede invoering van de Omgevingswet in volle 

gang. Met die nieuwe wet krijgen eigenaren meer vrijheid en invloed op hun eigen omgeving door 

onder andere regelgeving te vereenvoudigen, zoals het kapvergunningstelsel. Bij de keuze van het 

vernieuwde stelsel is gezocht naar evenwicht tussen het belang van groen en het belang van 

minder regelgeving.  

De voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel geldt voor heel Wassenaar, zowel noord als 

zuid Wassenaar. 

Wat houdt de voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel in? 

In bijgevoegd schema (bijlage 5 bij het raadsvoorstel)  staat uitgelegd in welke situaties een 

kapvergunning nodig blijft en in welke situaties dat niet langer nodig is. Altijd vergunningplichtig 

zijn/blijven bomen die onderdeel uitmaken van een gebied vallende onder hogere wetgeving 

(Erfgoedwet, Wet natuurbescherming) en bepalingen in bestemmingsplannen. 

  

Hoe weet u nu of u een kapvergunning moet aanvragen of niet? 

Er is een infographic gemaakt die stapsgewijs duidelijk maakt of een kapvergunning moet worden 

aangevraagd of niet. Deze treft u aan in bijlage 4 van het raadsvoorstel. 

Communicatie/Inwonersparticipatie 

De voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel wordt gepubliceerd in lokale media en op 

de website van de gemeente (www.wassenaar.nl). Verder wordt via sociale media hieraan 

aandacht besteed. 

Verder worden een aantal lokale organisaties (natuurorganisaties, organisaties op het gebied van 

cultureel erfgoed, wijk-en buurtverenigingen, Vrienden van Wassenaar etc.) gewezen op de ter 

inzage legging. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Financiën/ kosten van de kapvergunning 

In december 2020 heeft de raad de legesverordening vastgesteld en daarmee ook de tarieven voor 

het kappen van bomen in Wassenaar in 2021 (zie www.wassenaar.nl). Bijgevoegd schema geeft de 

tarieven weer. 

 

Artikel    Tarief 2021 

2.3.10 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een 

bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene 

plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is 

vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

  

2.3.10.1 indien de aanvraag betrekking heeft op 1 (één) boom 166,05 

2.3.10.2 indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan 1 (één) boom 166,05 

  welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag van 

voor elke boom boven het aantal van 1 (één) 

33,15 

  met een maximum verhoging van 298,75 

 

De voorgestelde wijziging van het kapvergunningstelsel verandert in 2021 niets aan de 

legestarieven. Eind 2021 stelt de raad nieuwe tarieven vast; eind 2021 wordt het nieuwe stelsel 

geëvalueerd.  Mogelijk leidt dat tot andere legestarieven per te kappen boom.  

 

Bijlagen: 

a.  Raadsvoorstel met bijlagen: 

• Bijlage 1: Notitie over een vereenvoudigd kapvergunningstelsel en een Handreiking bomen.  

• Bijlage 2: B&W voorstel en B&W besluit 16 juli 2019  

• Bijlage 3: APV Wassenaar Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden (aangepaste versie, 

zoals die mogelijk ingaat op een nog te bepalen datum in 2021).   

• Bijlage 4: concept-stroomschema aanvraag kapvergunning 

• Bijlage 5: schema nieuw vergunningstelsel – oud vergunningstelsel 

 

b. Raadsbesluit 

 


