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Resultaten onderzoek herplantplicht

Geachte Raad,
In de Raadsvergadering van 18 september 2018 is onderstaande motie van GL aangenomen:
● Uit de lijst van in 2017 verleende kapvergunningen met herplantplicht willekeurig 25 locaties te
kiezen,
● hierbij te zorgen voor een goede verdeling tussen particulieren en niet particuliere aanvragers en
aantal bomen per aanvraag,
● in het kader van uw toezichts- en handhavingstaak na te gaan of op deze locaties is voldaan aan
de door de gemeente opgelegde verplichtingen aan de herplant,
● hierover aan de raad te rapporteren.
In verband met bovenstaande motie hebben boa’s in samenwerking met een bomenspecialist
onderzoek gedaan naar vergunningen waarin een herplantplicht is opgenomen.
Volkomen willekeurig heeft uit de lijst met vergunningen waarin een herplantplicht is opgenomen
een controle plaats gevonden op deze verplichting. Door deze willekeur is een goed overzicht
ontstaan van de mate waarin aan de herplantplicht is voldaan.
Controles op herplantplicht
De verdeling tussen particulieren en niet particulieren aanvragers is 60% ten opzichte van 40%.
In 16 van de 25 gevallen is 100% voldaan aan de herplantplicht. In totaal is in 71% van de
gevallen voldaan aan de herplantplicht.
De resultaten van het onderzoek zijn bijgevoegd als bijlage.
De raad heeft op 18 juli 2018 antwoord ontvangen op een aantal schriftelijke vragen inzake
kapvergunningen. Daarin is onder meer opgenomen, dat de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van de herplantplicht primair lig bij de aanvrager. Er wordt door de groenbeheerders niet
actief op het uitvoeren van de herplantplicht gecontroleerd. Pas bij eventuele meldingen of
klachten over niet of onjuiste uitvoering van de herplantplicht wordt er door team VTH aan de
groenbeheerders verzocht om een controle te doen. Afhankelijk van de uitkomst van de controle
kan handhavend worden opgetreden.
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