Inspreken 11 januari 2018, commissievergadering
Geachte gemeenteraadsleden,
Graag maak ik hierbij gebruik van het recht om in te spreken. Ik doe dit namens de ruim 450 leden van
vereniging Ons Mooi Epe.
Ik sta hier niet om dat wij vinden dat alle bosbeheerders voor iedere boom die zij willen dunnen een
kapvergunning aan zouden moeten vragen. Ik sta hier omdat wij menen dat de gemeente mogelijkheden
onbenut laat om haar bestaand beleid beter vorm te geven en duidelijker te communiceren. Na het indienen
van een zienswijze in juli jl. hebben wij voor u een informatie-bijeenkomst georganiseerd. Vervolgens zijn
er nog gesprekken geweest met een beleidsmedewerker en een juridisch medewerker van de gemeente én is
een vervolggesprek gevoerd met de gemeentesecretaris en de afdelingsmanager Ruimte.
1.

Regulier beheer niet toetsen door gemeente: Bosbedrijven en natuurbeheerders met een gedegen
beheerplan leggen al verantwoording af aan de provincie, voor kap, dunning en SNL (Subsidiestelsel
Natuur en Landschap). Dit hoeft de gemeente op deze gebieden niet over te doen. Deze
terreinbeheerders hebben de instandhouding van bos en/of natuur als doelstelling. In haar APV maakt
de gemeente echter geen onderscheid tussen bosbouwondernemingen en overige eigenaren van bos.
Antwoorden op de volgende vragen zijn hiervoor nodig:
• Heeft de gemeente in beeld voor welke gebieden een beheerplan is gemaakt?
• Heeft de gemeente gesproken met de grote terrein beherende organisaties?
• Welke percelen betreft productiebos?

2.

Percelen > 10 are in bezit van particulieren: Veel terreinen groter dan 10 are (ca. 30m x 30m.) zijn echter
in bezit van particulieren en hebben een woon- of erffunctie. De Wet Natuurbescherming noemt in art.
4.1b ook ‘houtopstanden op erven of in tuinen’ als uitzondering. Dit zou een goede toevoeging zijn
naast de al genoemde uitzonderingen zoals houtwallen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/201709-01#Hoofdstuk4

3.

Bomenlijst ook buiten de komgrens vormgeven en visualiseren: Binnen de bosgebieden mag de gemeente
volgens de WnB wél bijzondere bomen en bijzondere landschapselementen aanwijzen. Dit is bovendien
geheel in de lijn met de bestaande Bomenlijst en het Landschaps-ontwikkelingsplan. Individuele
bijzondere bomen zijn nu uitsluitend genoemd binnen de kernen. Zo staat op landgoed Tongeren een
zeer behoudens waardige eik van 270 jaar oud met een omtrek van ruim 5.50m*. Bovendien zijn ook ín
de bosgebieden bijzondere landschapselementen aanwezig, denk aan houtwallen. Het zou duidelijker
zijn wanneer ook de houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes elders in de gemeente op kaart zijn terug
te vinden. Veel bomen binnen deze landschapselementen hebben een diameter < 20 cm. En niet voor
iedereen is duidelijk wat wél en wat géén houtwal is. Een duidelijke kaart kan onomkeerbare fouten
voorkomen. Het gebruik van de volgende kaart van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed mag hierbij
niet ontbreken: https://landschapinnederland.nl/node/240
• Heeft de gemeente alle houtwallen, hakhoutbosjes en singels in beeld?
• Heeft de gemeente zicht op monumentale lanen en bomen in het buitengebied?

4.

Informatie voorziening: via ‘snel regelen’ op de gemeentelijke website wordt nu niet gewezen op een
meldplicht bij de provincie bij percelen > 1000m2. Dit wekt de indruk dat kappen hier vrij is. In de
APV-tekst staat dit wel genoemd. Echter niet volledig. Hier zou onderscheid gemaakt moeten worden
tussen ‘het aanvragen van een ontheffing’ en ‘meldplicht’. Daarom stellen wij voor de inwoners meer
volledig te informeren.
De gemeente heeft in haar gesprekken met ons aangegeven dat er ook altijd op het bestemmingsplan
getoetst wordt. Dat kan echter pas het geval zijn wanneer er al een vergunning is aangevraagd.
Handhaven wanneer kap is geschied kent uitsluitend verliezers. Daarom pleiten wij voor het duidelijker
regelen aan de voorkant in plaats van achteraf te toetsen en te handhaven. Het moet voor een inwoner

niet nodig zijn om eerst de grenzen van de voormalige Boswet te raadplegen om vervolgens de juiste
kaart van het bestemmingsplan erbij te zoeken.

Graag zijn wij bereid op nadere vragen in te gaan: info@onsmooiepe.nl / 06-46496412
* Eik van 270 jaar oud

