
Datum:
12-10-2022

Ons kenmerk:

Uw brief van:
22 augustus 2022

Afdeling:
Ruimtelijk Ontwikkeling

Behandeld door:
S. Hoekstra

Doorkiesnummer:
(0342) 495 341

e-mail:
s.hoekstra@barneveld.nl

Onderwerp:
raadsvragen

Raadhuisplein 2
Postbus 63

3770 AB  Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Raadsfractie Lokaal Belang
De heer S. van Amerongen

Geachte heer Van Amerongen,

Op 22 augustus 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening schriftelijke vragen gesteld over vier bomen langs het pad 
grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 in Barneveld.

Raadsvragen

1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
De rij bomen waar de gekapte bomen deel vanuit maken staat op de grens van de 
percelen die in eigendom zijn van Stichting Het Geldersch Landschap (hierna: SGLK) en 
de heer J. van de Steeg. De eigendomsgrens loopt door het hart van de bomen. 

2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
Nee, er is geen omgevingsvergunning voor het vellen van de vier bomen aangevraagd 
noch verleend. Op grond van de APV is een omgevingsvergunning echter wel vereist. 
Bij de toetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning worden onder meer de 
natuurwaarde, de ruimtelijke waarde en de cultuurhistorische/monumentale waarde van 
de te kappen houtopstand beoordeeld. Pas als wij de vergunning hebben verleend, kan 
de kap legaal plaatsvinden.
De kap van de vier bomen aan de Wesselseweg is uit veiligheidsoverwegingen door de 
betrokken partijen aangemerkt als ‘noodkap’. Voor noodkap is op grond van de APV 
echter ook toestemming van de gemeente vereist om te kunnen beoordelen of de 
noodkap gerechtvaardigd is. Deze toestemming is evenmin gevraagd noch gegeven.

3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
Zie het antwoord op vraag 2.

4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming en het behoud van bomen en groen. De 
betreffende bomen zijn echter helaas al gekapt. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt 
worden. Een aantal dingen zijn in dit traject wel aan het licht gekomen die wij met het 
oog op de toekomst willen oppakken.

Ten eerste is achteraf niet alsnog een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd, omdat 
de provincie aangegeven heeft dat dit niet nodig zou zijn gelet op het feit dat een 
kapmelding bij de provincie gedaan moest worden. Dit standpunt is echter onjuist en dat 
betreuren wij. In beginsel moet voor de kap van bomen op grond van de APV bij ons 
namelijk een omgevingsvergunning aangevraagd worden, ook indien tevens een 
kapmelding op grond van de Wet natuurbescherming moet worden gedaan bij de 
provincie. Wij zullen de provincie hierop wijzen, zodat zij in de toekomst de juiste 
informatie verstrekken aan burgers of bedrijven die over willen gaan tot het kappen van 
bomen.



Blad 2 

Een omgevingsvergunning zou in dit kader overigens enkel nog van belang kunnen zijn, 
indien wij een herplantplicht zouden willen opleggen. Aangezien de provincie in het kader 
van de kapmelding reeds een herplantplicht heeft opgelegd van groen met dezelfde 
kwaliteit als hetgeen dat is gekapt, zullen wij niet van partijen verlangen alsnog een 
omgevingsvergunning aan te vragen.

Ten tweede zullen wij in gesprek treden met SGLK om afspraken uit het verleden op te 
frissen en te herijken om te voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst 
nogmaals zullen voordoen. Wij zullen hierbij het belang benadrukken dat wij hechten aan 
de bescherming en het behoud van bomen en dat bij de kap van bomen de noodzakelijke 
toestemmingen tijdig worden aangevraagd, bij ons en de provincie. Verder dient SGLK, 
overeenkomstig eerder gemaakte afspraken, actief met ons te communiceren over 
(grootschalige) activiteiten in het Schaffelaarse Bos en andere bossen die zij in beheer 
heeft.

Tenslotte wijzen wij er op dat wij groen en bomen belangrijk vinden vanwege 
biodiversiteit, als onderdeel van ons natuurhistorisch erfgoed, vanwege klimaatadaptatie 
en vanwege gezondheid. In dit verband zullen wij een bomenbeleidsplan gaan opstellen, 
waarin wij heldere kaders zullen creëren omtrent de bescherming van bomen. Dit 
bomenbeleidsplan zal betrokken worden bij de afwegingen in het kader van 
aangevraagde kapvergunningen.

5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk 
gezonde staat van deze bomen?
Zie het antwoord op vraag 2. Er is geen omgevingsvergunning voor de kap van de vier 
bomen verleend.

6. Heeft deze kap te maken met de  mogelijk te verlenen vergunning voor een 
helihaven aldaar? 
Nee, niet gebleken is van enige relatie tussen de kap van de vier bomen en het verzoek 
om planologische medewerking voor een helihaven aan de Wesselseweg 23 in 
Barneveld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


