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1. Aan de beleidsregels Bomenverordening gemeente Doetinchem 2013 twee overlastcategorieën
toevoegen, te weten "kroonprojectie"en "afstand tot de gevel".
2. Correcties toepassen op de beleidsregels zoals verwoord in dit advies.
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Inleiding
Op I november 2010 is de nieuwe bomenverordening in werking getreden. Het kappen van bomen met
een stamomtrek van minder dan 120 cm (diameter 38 cm) op 1,30 meter hoogte, is vergunningvrij. Dit
geldt niet als het bijzondere bomen zijn. Ook grotere groepen bomen als houtwallen en lintbeplantingen
zijn vergunningplichtig.
De commissie voor bezwaar wil het bomenkapbeleid onder de aandacht brengen. Bomen groeien na
verloop van jaren uit. Ze worden dan te groot voor een particuliere tuin. De commissie vindt dat het
huidige kapbeleid hier onvoldoende rekening mee houdt. Een verzoek om te mogen kappen wordt dan
geweigerd vanwege bijvoorbeeld het beeldbepalende karakter en om precedentwerking te voorkomen. De
aantasting van het woongenot wordt in zulke gevallen minder belangrijk gevonden dan de
beeldbepalendheid. De commissie adviseert op dit punt een nieuw toetsingscriterium te formuleren. Dit
advies hebt u als college overgenomen.
Kern
Wanneer een boom als waardevol wordt beoordeeld volgt een uitgebreide afweging. Het huidige beleid
houdt er onvoldoende rekening mee dat bomen te groot worden voor een tuin. De aantasting van het
woongenot wordt in deze gevallen minder belangrijk gevonden dan de waarde van de boom. Dit is in een
aantal gevallen niet wenselijk.
Wij stellen voor om twee extra overlastcategorieën toe te voegen:
- Kroonprojectie
- Afstand tot gevel
Hiermee kunnen wij de aantasting van het woongenot van particulieren beter en objectiever meewegen in
de beoordeling van een vergunningenaanvraag.

Kroonprojectie:
Een boom waarvan de kroonprojectie een groot deel van de tuin bedekt wordt door veel mensen als
hinderlijk ervaren. Vooral grote bomen in kleine tuinen worden in deze categorie als overlast aangemerkt.
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Dit zijn vaak de bomen die het woongenot negatief beïnvloeden. Met de nieuwe categorie kroonprojectie
wordt de kroon in verhouding met de grootte van de tuin beoordeeld.

Afstand tot gevel:
In sommige gevallen staat een boom erg dicht op de gevel. Er is dan vaak nog geen zichtbare schade. Om
toekomstige schade te voorkomen is de categorie afstand tot de gevel toegevoegd. Vooral bij bomen op
minder dan 2 meter uit de gevel is de kans op toekomstige schade reëel aanwezig. Ook vinden sommige
mensen een boom zo dicht op de gevel bedreigend door het risico op eventuele (letsel)schade als gevolg
van tak- of stambreuk. Dit is van invloed op het woongenot.

Overige aanpassingen:
De huidige beleidsregels stammen uit 2005. We hebben deze tegen het licht gehouden en daar waar nodig
correcties toegepast. Hieronder vindt u een opsomming
• Overbodige teksten zijn verwijderd. Deze zijn in rood weergegeven.
• Toegevoegde teksten zijn in blauw weergegeven.
• Er is een stroomschema illegale kap/snoeiwerkzaamheden opgenomen. Hierin is in een oogopslag te
zien hoe te handelen bij illegale kap/snoeiwerkzaamheden.
• Een nieuwe boomstructuurkaart is toegevoegd. In de boomstructuurkaart staan de te behouden
gemeentelijke boomstructuren.
• Er is een tabel met minimale graafafstanden opgenomen. Bij de uitvoering van graafwerkzaamheden
binnen de kwetsbare zone van bomen kunnen gemakkelijk wortelschades plaatsvinden. Om te veel
schade aan de boom te voorkomen mogen graafwerkzaamheden niet te dicht langs de boom worden
uitgevoerd.
• Een hoofdstuk "bomen en zonnepanelen" is toegevoegd. Deze regels zijn recent al vastgesteld. Hierin
is beschreven hoe wij omgaan met verzoeken tot het kappen van bomen voor de plaatsing van
zonnepanelen.
Communicatie
De geactualiseerde beleidsregels bomenverordening gemeente Doetinchem worden besproken met de
Bomenstichting Achterhoek. Ook zal publicatie op de gemeentepagina en op de gemeentelijke website
plaatsvinden.
Slot
In het huidige kapbeleid wordt een aantasting van het woongenot soms minder belangrijk gevonden dan de
waarde van de boom. Dit is niet altijd wenselijk. De commissie voor bezwaar adviseert op dit punt een
nieuw toetsingscriterium te formuleren. Dit advies hebt u als college overgenomen. Door het toevoegen
van de categorieën "kroonprojectie" en "afstand tot gevel" wordt dit advies ingevuld.
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