
Schriftelijke vragen 2019 200753285 

Formulier voor het beantwoorden van (een) schriftelijke vra(a)g(en) als bedoeld in artikel 41 van 
het Reglement van Orde voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem. 

Schriftelijke vragen van Dhr. R.J.J. van Breemen van de fractie GroenLinks, inzake kappen van 
bomen, d.d. 6 februari 2019 

1. Wat is in Gorinchem momenteel het beleid voor het terugplanten na het rooien van bomen? 
2. Hoeveel bomen zijn er in 2018 per wijk gekapt en hoeveel zijn er per wijk teruggeplant? 

Antwoorden van burgemeester en wethouders d.d. 28-02-2019: 

1. Bomen in de stad zijn belangrijk. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit, zorgen 

voor meer koelte in de stad, helpen wateroverlast verminderen, etc. Omdat bomen belangrijk zijn 
wordt hiermee in het beleid, APV en het groenbeheerplan rekening mee gehouden en concreet 
invulling aangegeven zoals in de beantwoording verwerkt. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen belangrijke bomen (beeldbepalend of monumentaal) en bomen 
van ondergeschikt belang: 

o Bomen van ondergeschikt belang mogen zonder toetsing of vergunning worden gekapt. Er kunnen 
daarom geen voorwaarden zoals een herplantplicht aan verbonden worden; 

o Voor het kappen van beeldbepalende bomen is vergunning nodig. Er kunnen voorwaarden, zoals 
herplantplicht, aan verbonden worden (geen verplichting). Er wordt niet altijd een herplantplicht 

opgelegd. Bomen die gerooid worden omdat ze op een verkeerde plek staan, worden niet vervangen. 
Zoals bijvoorbeeld bomen te dicht op een andere boom, tegen de gevel van een gebouw of dat er 
ondergronds geen ruimte is door aanwezige kabels en leidingen; 

o Oe hoogste bescherming hebben monumentale bomen waarvoor alleen in uitzonderlijke gevallen een 

kapvergunning afgegeven kan worden. Hier wordt aan de vergunning een herplantplicht met 
eventueel nadere voorwaarden verbonden. 

ln de APV staat in Afdeling 3 Artikel 4.11 lid 3: "Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen 
onder nader te stellen voorschriften" 
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ln het beheerplan openbaar groen 2016 -2020 is opgenomen dat er kritisch gekeken wordt als een 

boom uit het openbaar groen verwijderd moet worden. Eén van de uitgangspunten hierbij is een 

gekapte boom zoveel mogelijk te compenseren. 

ln de praktijk betekent bovengenoemd beleid dat vrijwel altijd, daar waar mogelijk, een 

herplantverplichting wordt opgelegd. Ook voor de bomen van ondergeschikt belang, die staan in het 

openbaar groen, wordt meestal een boom teruggeplant. 

ln de onderstaande tabel 1 zijn opgenomen de vergunningen verleend in 2018 met de daarbij 

opgenomen herplantplicht. Dit betreft uitsluitend beeldbepalende bomen. Er is niet bekend hoeveel 

bomen van ondergeschikt belang door particulieren/bedrijven zijn gekapt. 

Wijk 
Bomen waarvoor He rplantve rpllchtlng 
vergunning verleend 

Avelingen 1 1 
Wijdschild 1 0 

Binnenstad 1 1 
Gildenwijk 19 19 
Gildenwijk 1 1 
Haarwijk 2 2 
Gildenwijk 11 11 
Laag Dalem 1 0 

Laag Dalem 13 13 
Gildenwijk 3 3 
Totaal stuks 53 51 Tabel 1 verleende vergunningen 2018 

ln de onderstaande tabel 2 is specifiek uitgelicht de rooilijst 2018. Hiervoor is eind 2017 vergunning 

verleend maar uitvoering in 2018. Dit betreft uitsluitend bomen in het openbaar groen per categorie; 

beeldbepalend, monumentaal of ondergeschikt. 
Rijlabels .., Som van Gekapt Som van Herplant 
- beeldbepalend 77 76 

Bedrijventerrein Oost 1 
Binnenstad 3 
Dalem 
Gildenwijk 
Haarwijk 
Laag Dalem 
Stalkaarsen 
Wijds child 

- monumentaal 
Haarwijk 

- ondergeschikt belang 
Binnenstad 
Haarwijk 
Laag Dalem 
Lingew ijk 
Schelluinsestraat 
Stalkaarsen 
Wijdschild 

EindtÖtaal 

4 4 
6 7 
3 5 

46 46 
10 9 

4 3 
1 1 

1 
52 46 

1 1 
6 5 

24 22 

4 4 
2 0 
2 3 

13 11 
130 123 Tabel 2 Rooilijst 2018 



Het verschil in gekapt en herplant komt bijvoorbeeld doordat de ruimte boven- of ondergronds te 

beperkt is. Of is er sprake van dunning waarbij er een boom wordt verw ijderd om meer ruimte te 

creëren voor een naastgelegen boom. 

ln wijk Hoog-Dalem zijn in 2018 +/- 300 nieuwe bomen aangeplant. 
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