
Behoud van groen: Kap 

en herplant 2021

Technische raadssessie 

28 oktober 2020



Inhoud

❖ ‘Niet kappen, tenzij..’: wat doen we om kap te
voorkomen?

❖ Toelichting op APV en Beleidsregels Vellen van een
houtopstand

❖ Vastgestelde nieuwe APV

❖ Voorstel wijziging beleidsregels

❖ Verbeteren communicatie



‘Niet kappen, tenzij…’

 Waarde van groen vroegtijdig meenemen in planvorming, o.a. door:

- opstellen BEA’s

- toepassen van het Generieke Ambitieweb Duurzaam GWW

- natuurinclusief bouwen

 Toepassen van groeiplaatsverbetering

 Regulier boomonderhoud:

- inspecties + snoei

- second opinion laten uitvoeren door boomadviesbureaus

- deelnemen aan proeven om aantasting door ziektes te voorkomen   

(kastanjeziekte: warmtebehandeling en knoflookextract injecties)

 Vaststellen APVG en aanvullende beleidsregels

Wat doen we om kap te voorkomen? 



• Wettelijke grondslag voor het kappen van bomen

• Gaat over o.a. over kapverbod en definitie van monumentale boom

• Nieuwe APV vastgesteld op 9 september 2020, bepaalt vergunningplicht 
(doorsnede stam 20 cm op 1,3 mtr hoogte)

APV (bevoegdheid raad)

• Aanvullende beleidsregels op de APV (alleen voormalige gemeente 
Groningen)

• Heeft o.a. als doel om een aanvraag voor een omgevingsvergunning zo 
objectief mogelijk te kunnen beoordelen

• Gaat o.a. over de belangenafweging en over invulling van de 
herplantplicht en het groencompensatiefonds

• Wordt eind 2020 door het college vastgesteld (met input van raad)

Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (bevoegdheid college)

APV en beleidsregels



Ten Boer

Alleen bomen op 
monumentale lijst + 
gemeentelijke bomen

- minimaal 50 jaar oud

- karakteristiek

- minimaal 10 tot 15 
jaar te leven

Kan worden opgelegd

Haren

Vanaf 100 cm omtrek 
(circa 30 cm 
doorsnede) op 1,3 m. 
hoogte 

Uitzondering: bomen 
op het achtererfgebied 
van percelen tot 1000 
m2.

- minimaal 80 jaar oud

-binnen bebouwde kom

- minimaal 10 jaar te 
leven

-op monumentale lijst

Kan worden opgelegd

Groningen

Vanaf 20 cm doorsnede 
op 1,3 m. hoogte. 

- minimaal 50 jaar oud

- karakteristiek

- minimaal 10 tot 15 
jaar te leven

In principe 1 op 1,maar 
uitzonderingen zijn 
mogelijk

KAPVERGUNNING NODIG:

DEFINITIE MONUMENTALE 
BOOM:

HERPLANTPLICHT:

Verschillen kapbeleid voormalige drie gemeentes



‘Nieuwe’ gemeente Groningen

Vasthouden aan ‘oud’ Gronings model: biedt meeste bescherming aan het 
behoud van bomen. 

Vanaf 20 cm doorsnede op 1,3 m. hoogte.

Geen differentiatie van gebieden

Bomen in Haren en Ten Boer worden beter beschermd

- minimaal 50 jaar oud

- karakteristiek

- minimaal 10 tot 15 jaar te leven

Meer bomen in Haren krijgen monumentale status (ca. 10.000 bomen 
meer!) en daarmee een betere bescherming

KAPVERGUNNING NODIG:

DEFINITIE MONUMENTALE 
BOOM:

Voorstel harmonisering APV onderdeel bomen



‘Nieuwe’ gemeente Groningen

Ambitie college is om gemeente te vergroenen en bestaand groen zoveel 
mogelijk te behouden!

Altijd herplant (geen uitzonderingen meer) of financiële compensatie. Onderscheid 

tussen:

1.  Kap als gevolg van onderhoud en bij particulieren: naar 1 op 1 compensatie

2.  Kap bij ruimtelijke ontwikkelingen: van 1 op 1 naar herplant naar kroonvolume

- Beoordelingsformulier voor het bepalen van de waarde en overlast van een boom

- Evaluatie groencompensatiefonds

HERPLANTPLICHT:

OVERIGE AANPASSINGEN:

Voorstel nieuwe beleidsregels



Monumentaal

- Vastgelegd in APV

- Minimaal 50 jaar oud

- Minimaal 10 tot 15 jaar te leven

Potentieel
monumentaal

- Vastgelegd in beleidsregels

- Tussen 35 en 50 jaar oud

- Minimaal 10 tot 15 jaar te leven

DEFINITIE MONUMENTALE 
BOOM:

EXTRA BESCHERMING,  
HUIDIGE VERSCHILLEN:

Verschil tussen monumentale en potentieel monumentale boom

- Volgens het beoordelingsformulier bij de motivering overlast krijgt een 

monumentale boom meer waarderingspunten (30 punten) dan een 

potentieel monumentale boom (15 punten) en niet monumentale boom (0 

punten)

- Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet nu bij kap van een monumentale 

boom, wanneer niet fysiek kan worden herplant, een hoger bedrag in het 

groencompensatiefonds worden gestort: € 37.500,- voor een monumentale 

boom en 22.500,- voor een potentieel monumentale boom 

- Bij kap van een monumentale boom bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt 

de BEA door het college vastgesteld



Kap bij ruimtelijke ontwikkelingen

 Van 1 op 1 herplant naar herplant naar kroonvolume (volgens Amsterdams 

herplantmodel)

 Een gekapte boom wordt daarmee vervangen door één of meerdere bomen 

met een gelijkwaardig volume aan bladgroen zoals dat van de gekapte boom

 Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de boom(of stamdikte 

als maat voor leeftijd)



Kap bij onderhoud en bij particulieren

 Van uitzonderingsmogelijkheid naar herplant 1 op 1

 Volgorde: 1. Herplant op locatie

2. Herplant dichtbij locatie

3. Herplant elders

4. Financiële compensatie in groencompensatiefonds

 ‘Kan’ bepaling: bij zwaarwegende argumenten kan worden afgeweken van 

herplant (bv bij kap van grote boom in kleine tuin waarbij fysieke herplant

niet mogelijk is)



Verbeteren communicatie

• Bijhouden ontwikkeling van hoeveelheid groen via bomenmonitor, op basis van 

satellietbeelden en luchtfoto’s (zomer/voorjaar 2014, 2016 en 2017) zie  

https://groningenklimaatbestendig.nl/meer-weten/

• Informatie bomenbeleid op website https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid

• Publicatie digitale bomenkaart Kaart kapprogramma bomen en herplantlocaties >:

- kapprogramma 2020 + herplant kastanjeziekte

binnenkort uitgebreid met  gemeentelijke bomen, onderhoudsprojecten 2020

en herplant essentaksterfte

• Digitale inzage kapvergunningen

• ‘Tegel’ klimaat en groen op homepagina van de gemeente

• Ontwikkeling van intern communicatieprotocol voor het kappen en vervangen van bomen:  

vroegtijdig betrekken van inwoners, en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bij 

plannen om bomen te vervangen

• Opstellen van een tweejaarlijkse bomenbalans vanaf 2021

Naar aanleiding van motie transparant kapbeleid en aanbevelingen rekenkamercommissie rapport

https://groningenklimaatbestendig.nl/meer-weten/
https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61a4f2df62094b73b1daad063746535a

