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De kapvergunningregels en de daaraan verbonden leges zijn in 2012 een aantal keren aan de
orde geweest. Tijdens de voorjaarsretraite (21 mei 2012) is naar aanleiding van de
bestuursopdracht kostenreductie Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) tot een
vervolg-bestuursopdracht WABO besloten (beslispunt 3):

"Te besluiten om directeur Stadsontwikkeling (Sa) en Directeur Stadsbeheer (Sa) de opdracht
te geven om voor vastlegging van de nieuwe legesverordening onderzocht te hebben of een
alternatief mogelijk is voor de huidige vergunningsprocedure die geldt voor eigen
gemeentelijke initiatieven voor het kappen van bomen en houtopstanden".

In de commissie FIB van 31 oktober 2012 heb ik u toegezegd met een voorstel over
kostenvermindering voor de kapvergunning te komen, met daarbij een uitleg over de drie
nieuwe categorieên van 'belanghebbenden': gemeente zelf, groot boombezilters en overige
particulieren (FIB-12059). Daarnaast zijn er raadsvragen gesteld door het CDA in de zomer
2012 (7 juni 2012, 12gr1732) rond de legestarieven die geheven worden voor een
kapvergunning t.b.v. particulieren en de mogelijke alternatieven voor dit systeem. Deze zijn in
september 2012 beantwoord.

Met deze brief wil ik u informeren over het besluit dat het college heeft genomen ten aanzien
van de kapvergunning.

• Voor gemeentelijke bomen wordt de kapvergunning afgeschaft;
• Met groot boombezilters worden in principe contracten gesloten over de kap en

herplant van bomen;
• Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor

waardevolle, monumentale bomen blijft de kapvergunning behouden. De definitie van
monumentale bomen wordt nader uitgewerkt. De inzet is een vermindering van 50%
van de kapaanvragen. De kosten van een kapvergunning voor een monumentale
boom worden verlaagd tot €250,- per boom.



Feiten en cijfers kapvergunning
• In 2011 en 2012 waren de kapaanvragen ongeveer als volgt verdeeld: particulieren

28%, gemeentelijk 36% en groot boombezitters 36%.
• Met één kapvergunning kan toestemming worden verkregen om meerdere bomen te

kappen.
• Het blijkt dat 97% van alle aangevraagde kapvergunningen wordt gehonoreerd.

De varianten
Bij het onderzoek naar nieuwe varianten ter vervanging van de huidige kapvergunning zijn er
twee varianten onderzocht. Het compleet afschaffen van de kapvergunning en het deels
behouden van de kapvergunning. Randvoorwaarden voor de varianten zijn het behoud van de
omvang en de kwaliteit van het Rotterdamse bomenbestand (de huidige kapvergunningregels
uit de APV hebben dit als doel) en daarnaast moet er worden bijgedragen aan deregulering
wat een efficiënter en goedkoper proces moet opleveren.
Deze twee varianten zullen in de tekst hieronder beide worden toegelicht.

Variant 1: afschaffen kapvergunning
Met als vertrekpunt de hierboven beschreven randvoorwaarden is het totaal afschaffen van de
kapvergunning onderzocht. De voordelen van het afschaffen van de kapvergunning zijn
vermindering van de regeldruk en een lastenverlichting voor particulieren en groot
boombezitters. Hier tegenover staat dat de gemeente groot belang hecht aan de groen- en
bomenstructuur van de stad. Particuliere bomen en de bomen van groot boombezitters dragen
ook bij aan het groen in de stad. Met het volledig afschaffen van de kapvergunoing verliest de
gemeente haar instrument om waardevolle, monumentale bomen in de stad te beschermen,
de boombalans in de stad te borgen. Gezien het belang dat in Rotterdam wordt gehecht aan
het behoud van voldoende, kwalitatief groen en bomen heeft totale afschaffing van de
kapvergunning niet de voorkeur. Variant 1 voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden.

Variant 2: het deels behouden van de kapvergunning
De tweede variant die is uitgewerkt, gaat uit van de idee een deel van de kapvergunning in
stand te houden om als gemeente een instrument in handen te houden om de waardevolle,
monumentale bomen te beschermen en de boombalans van de stad te borgen én een bijdrage
levert aan de deregulering. In de onderstaande tekst wordt beschreven hoe de nieuwe
constructie eruit ziet en wat de consequenties zijn voor de betrokkenen.
Het eigendom van het totale bomenbestand van Rotterdam zit bij drie partijen: 1) particulieren,
2) de groot boombezitters en 3) de gemeente. Per groep is een alternatief voor de huidige
situatie geformuleerd.

Particulieren
De kapvergunning voor particulieren wordt afgeschaft met uitzondering van de monumentale
bomen. Wanneer een particulier een monumentale boom wil kappen, moet hij alsnog voor
iedere afzonderlijke boom een kapvergunning aanvragen. Dit om de oude bomen stadsbreed
te beschermen en de opbouw van een monumentaal bomenbestand te waarborgen. Om te
bepalen welke bomen als monumentaal worden aangemerkt, wordt de stad ingedeeld in 3
zones: vooroorlogse wijken, naoorlogse wijken tot 1990 en wijken vanaf 1990. Per zone wordt
de minimale stamomtrek geformuleerd voor bomen waar toch een kapvergunning voor blijft
gelden. Bij invoering van dit systeem zal van belang zijn particulieren duidelijk te informeren,
zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over weike bomen nu wel of niet monumentaal zijn.
Om de beschermde stadgezichten zo goed mogelijk te behouden, wordt de komende tijd nog
onderzocht of het nodig is extra criteria te formuleren naast de stamomtrek van een boom.
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Om tegemoet te komen aan de wens van de raad om de leges voor particulieren te reduceren,
worden de kosten van een kapvergunning voor een monumentale boom verlaagd van het
huidige € 738 naar € 250. De hoogte van dit richtbedrag is gebaseerd op leges die in andere
steden worden geheven.
Onze inzet is dat het grotendeels afschaffen van de kapvergunning voor particulieren moet
leiden tot een reductie van 50% van de kapaanvragen.

Groot boombezitters
Onder de groot boombezitters worden partijen als het Havenbedrijf, Hoogheemraadschappen
en corporaties verstaan. Ook voor deze groep eigenaren van bomen zal de kapvergunning
worden afgeschaft mits zij met de gemeente een contract sluiten. Hierin worden afspraken
gemaakt over de herplant van bomen en indien nodig de financiële compensatie als de
herplant niet meteen kan worden uitgevoerd. Deze financiële compensatie komt dan terecht in
een zogenaamd bomenfonds. Ieder jaar kan met behulp van het geld uit het bomenfonds
alsnog een aantal bomen geplant worden om het aantal bomen in de stad gelijk te houden (of
indien mogelijk te laten stijgen). Wanneer deze groot boombezitters geen contract willen
afsluiten, moeten zij een kapvergunning per boom aanvragen á € 250 per vergunning.
De manier waarop deze werkwijze precies uitgewerkt en juridisch geborgd wordt en hoe groot
het animo onder de groot boombezitters is, moet de komende tijd uitwijzen. De contracten
zullen in ieder geval maatwerk vergen gezien de uiteenlopende partijen die in deze categorie
vallen. In de contracten zal de groot boombezitters in ieder geval de ruimte worden gegeven,
binnen een aantal randvoorwaarden, zelf voor de herplant binnen een project zorg te dragen.
Zij worden niet verplicht de gemeente hiertoe opdracht te geven.
Het aantal aanvragen voor een kapvergunning zal met deze maatregelen waarschijnlijk flink
dalen of tot nul worden gereduceerd. Hoeveel er nog overblijven is op dit moment nog niet
goed te zeggen.

Gemeente
Voor de kapvergunning met betrekking tot de gemeentelijke bomen zijn twee opties in beeld.

Optie 1
De kapvergunning voor de gemeentelijke bomen wordt afgeschaft. Kap en herplant van
bomen wordt gereguleerd via de planprocessen van inrichtingsplannen en grootschalige
beheer- en onderhoudsplannen. Hiervoor is het programma van eisen een belangrijk
instrument. In planprocessen wordt in principe 1 op 1 herplant uitgevoerd om zo het aantal
bomen in de stad niet te verminderen. Wanneer dit binnen het plan toch niet mogelijk blijkt,
worden de bomen gecompenseerd door vanuit het project een bedrag te storten in het eerder
genoemde bomenfonds.

Optie 2
De kapvergunning van gemeentelijke bomen wordt niet afgeschaft. Dezelfde afspraken met
betrekking tot herplant en compensatie gelden als beschreven bij de eerste optie. Wanneer de
kapvergunning in de huidige vorm voor de gemeente blijft gehandhaafd, biedt dit derden een
formele rechtspositie om bezwaar te maken op een voorgenomen kapvergunning. De
rechtspositie blijft dus geborgd zoals dit in de huidige kapregels van de APV is geregeld.
Deelgemeente en de stichting bomenridders, die in dit proces betrokken zijn, vinden dit erg
belangrijk en hebben dan ook hun voorkeur uitgesproken voor hel huidige systeem, namelijk
optie 2.
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Gezien de doelstelling van deregulering en kostenbeheersing van kapregels heeft optie 1 de
voorkeur. De planprocessen gekoppeld aan een herplantplicht, het opstellen van contracten
met groot boombezitters en het definiëren van de particuliere monumentale bomen staan
voldoende borg voor de omvang én de kwaliteit van het bomenbestand van Rotterdam.

Ingang van nieuwe regels
Het voorstel is om na de bespreking van en besluitvorming over de hierboven geformuleerde
varianten de invoering per 1 juli 2013 te laten plaatsvinden.

Het vergt een aantal aanpassingen in de APV en de formulering van de bijbehorende
instrumenten en kan daarom niet eerder dan halverwege 2013 ingevoerd worden. In dit proces
worden belanghebbenden uiteraard betrokken.

Consequenties
De consequenties van variant 2 zijn als volgt: het aantal kapvergunningen zal drastisch
omlaag gaan inclusief de opbrengsten die daarbij horen om de kosten van de aanvragen te
kunnen dekken. De opbrengsten dalen extra hard, omdat naast het verminderde aantal
aanvragen de leges van de vergunning ook dalen. De kosten die momenteel worden gemaakt
voor de kapvergunning, zitten in het personeel en de systemen die de aanvraag van een
vergunning ondersteunen. Door de vermindering van het aantal aanvragen, zal er minder
personeel nodig zijn om de aanvragen te behandelen en van advies te voorzien. Deze reductie
zal worden doorgevoerd, maar kan niet met onmiddellijke ingang worden gerealiseerd. Dit leidt
tot frictiekosten.
De kosten voor het ICT systeem dat wordt gebruikt, komen niet alleen ten laste van de
kapvergunning. Deze worden, gelijkmatig in het aandeel van het totaal, versleuteld over alle
vergunningen en zijn daarmee een vaste kostenpost. Met andere woorden: deze post wordt
niet lager als er minder aanvragen voor een kapvergunning binnen komen. Als deze kosten
niet meer gedekt kunnen worden door het onderdeel kap van de WABO, zullen deze kosten
door de andere onderdelen gedragen moeten worden.
Het afschaffen van de kapvergunning zal dus niet leiden tot een besparing op de JCT kosten.
Deze blijven bestaan, maar zullen wel opnieuw kritisch worden bezien in de WABO
bestuursopdracht die op dit moment wordt uitgewerkt.
Het afschaffen van de kapvergunning zal wel een besparing op personeel opleveren. Hoe
hoog de besparing is, hangt af van de gekozen variant ten aanzien van de gemeentelijke
kapvergunning. Als deze, zoals in optie 1 beschreven, wordt afgeschaft, zal de besparing
hoger zijn dan wanneer voor optie 2 wordt gekozen. Dan blijft meer ambtelijke inzet nodig voor
de afhandeling van de vergunningen.
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Voor 2013 zorgt de invoering van de nieuwe regels met betrekking tot de kapvergunning voor
een tekort op de begroting. Dit tekort ontstaat, omdat bij het opstellen van de begroting 2013
nog gerekend is met 500 aanvragen in dit jaar voor een kapvergunning. Hiervoor zijn
opbrengsten ingeboekt, maar is ook personeel aan het werk. Dit aantal zal in ieder geval
drastisch dalen na de invoering van het nieuwe systeem per 1 juli 2013, maar daarvoor al
zullen particulieren en groot boombezitters geïnformeerd worden over de veranderingen. De
verwachting is dat met name de particulieren dan ook zullen wachten met het aanvragen van
een vergunning. Het aantal aanvragen van de gemeente en groot boombezitters zal het eerste
halfjaar waarschijnlijk niet veel veranderen, omdat projecten al zijn gepland en om deze reden
niet uitgesteld zullen worden. Dit alles zal zorgen een tekort op de begroting van naar
verwachting € 215.000. Dit tekort zal door Stadsontwikkeling en Stadsbeheer worden
opgelost.

In de commissie bespr k ik h t esluit van het college graag verder met u.

Alexandra C. van H
Wethouder Duurzaa imte
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