
 

Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc: Kristian Ebbers, Tineke Vos en Bas Tempels 

Van: Ria Ankersmit  

Datum: 12 januari 2021 

Kenmerk: 184556 

Onderwerp: Kapaanvragen ’t Isselt en schriftelijke vraag PvdA 

 
 
Wethouder Hiddinga heeft tijdens de commissie FL van 18 november 2020 toegezegd onderzoek te 
doen naar de aanvraag van kapvergunningen door bewoners van ’t Isselt.  
 
In deze memo zijn de resultaten van het onderzoek te vinden. Allereerst gaan we kort in op het beleid 
ten aanzien van kap in het algemeen en op dit park in het bijzonder.  
 
Daarnaast is door de PvdA op 9 januari 2021 een schriftelijke vraag gesteld naar aanleiding van het 
vellen van twee berken op ‘t Isselt.   
 
Onderzoek kapaanvragen 
 
Kapbeleid 
In de gemeente Oude IJsselstreek is voor het kappen van bomen in het buitengebied die dikker zijn 
dan 10 centimeter in doorsnee een kapvergunning nodig. Voor bomen binnen de kom is geen 
kapvergunning nodig, tenzij de boom vermeld staat op de lijst ‘Bijzondere Particuliere Bomen’ (BPB-
lijst).  
 
Bomen hebben soms, om wat voor reden dan ook, een slechte vitaliteit of gaan dood én vormen dan 
een risico. In die gevallen moet gekapt worden. Bomen die een veiligheidsrisico vormen voor de 
omgeving behoeven geen kapvergunning. Dit ná beoordeling van een bevoegd medewerker van de 
gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Daarnaast hebben bomen in bos(jes) onderhoud nodig waarbij een aantal bomen worden verwijderd. 
Dit heet een dunning. Bij een dunning worden regelmatig een aantal bomen in het bos weg gehaald, 
die van tevoren zijn geselecteerd. Zo krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte om groter en 
ouder te worden en krijgen jonge bomen meer kans. 
 
De hele houtopstand rondom en op het park ’t Isselt is aangewezen als ‘Bijzondere Particuliere 
Bomen’ en als zodanig op de BPB-lijst vermeld en beschermd. Voor elke boom op het park is daarom 
een kapvergunning verplicht. Uitgezonderd zijn de bomen waarbij de veiligheid ernstig in het geding 
is.   
 
Kapaanvragen ’t Isselt 
Het gaat om drie aanvragen op particuliere gronden: 

 1 kapaanvraag voor 45 bomen op 05-11-2019 ingediend door Stichting Woonbelang ’t Isselt. 
Na pre-mediation met 11 bezwaarmakers en de stichting zijn uit veiligheidsoverwegingen 14 
bomen gekapt, deze waren niet vergunning plichtig en is de Kapaanvraag begin 2020 
ingetrokken door de stichting.  Een externe deskundige zal een nieuw  boomveiligheid 
onderzoek doen waar bewoners mee kunnen kijken.  

 1 kapaanvraag voor 1 boom kappen en 1 boom snoeien ingediend op 18-05-2020 door een 
particuliere eigenaar.  
Kap van 1 boom is geweigerd en  het fors snoeien (kandelaberen) van 1 boom i.v.m. 
veiligheid is vergund. 

 1 kapaanvraag voor kappen van 2 bomen ingediend op 08-07-2020 door een particuliere 
eigenaar.  
Na pre-mediation met bezwaarmakers en aanvrager en na een second-opinion door een 



 

externe deskundige is de kapaanvraag door aanvrager ingetrokken. Eén boom dient jaarlijks 
wel een veiligheid onderzoek te krijgen. 

 
 
Antwoord schriftelijke vraag PvdA 
 
De fractie heeft gevraagd of hier een vergunning voor verleend is, en zo ja waarom. Daarnaast is 
gevraagd of een herplantplicht is afgesproken. 
 
De gevelde bomen waren dood. Artikel 3, lid 4f van de boomverordening geeft dan het volgende aan:  
Het verbod in lid 1 geldt verder niet voor: een houtopstand die, na beoordeling van een bevoegd 
medewerker van de gemeente Oude IJsselstreek, door een slechte conditie of een andere reden 
letsel aan personen of schade aan roerende of onroerende zaken blijkt te kunnen veroorzaken. 
 
De beoordeling heeft plaatsgevonden en geconstateerd was dat de bomen dood waren. Een 
kapvergunning voor het verwijderen van de bomen is dan niet nodig. Omdat voor dergelijke bomen 
geen kapvergunning is afgegeven kan ook geen herplantplicht worden opgelegd. 


