
Rondvraag RGW (24-03-2021) 

        Provincie Utrecht 

 
Naar aanleiding van de kap van honderden bomen op een perceel aan de Utrechtseweg in 
Amersfoort en het artikel wat hierover op 23-02-2021 in het AD verscheen 
(https://www.ad.nl/amersfoort/iedereen-is-boos-over-de-kap-van-honderden-bomen-in-
amersfoort-maar-het-leed-is-al-geschied~a25796b1/) heeft GroenLinks de volgende vragen 
voor de rondvraag tijdens de RGW commissievergadering van 24-03-2021:  
  
Vanuit de wet natuurbescherming gelden de volgende gronden voor het opleggen van een 
kapverbod:  
 

• Oude boskernen  

• Bosreservaten en A-locaties  

• Cultuurhistorisch waardevolle oude bossen  

• Aaneengesloten oppervlaktes groter dan 3 hectare, tenzij er sprake is van 
productiebossen van populier of wilg of bijzondere doeleinden  

• Waardevolle landschapselementen  
  

1. Klopt het dat er geen sprake was van gronden waarop een kapverbod opgelegd kon 
worden? Zo niet, welke afweging het er plaatsgevonden om geen kapverbod op te 
leggen? 

2. Onder de Wet Natuurbescherming kan ontheffing van de herplantplicht verleend 
worden.  Is deze ontheffing verleend? Zo ja, waarom is deze ontheffing verleend? Zo 
nee, op welke wijze wordt in dit geval aan de herplantplicht voldaan?  

3. Kan de provincie aanvullende gronden toevoegen voor het opleggen van een 
kapverbod? Zo ja, op welke gronden zou dit kunnen en ziet uw college daar 
aanleiding toe? Zijn er andere provincies die aanvullende gronden hebben 
toegevoegd? Zo ja, om welke gronden gaat het dan? 

4. In het verleden heeft GroenLinks gevraagd om het niet opleggen van een kapverbod 
bij kapmeldingen te communiceren met de omgeving. Destijds vond het college dit 
aan de initiatiefnemer. Toch blijkt telkens dat inwoners door bomenkap verrast 
worden. Ziet dit college wel ruimte om dit beter te communiceren met de 
omgeving, mogelijk als onderdeel van de bossenstrategie, nu ook in de landelijke 
bossenstrategie dit als aandachtspunt wordt gesignaleerd? 

5. Wordt het niet opleggen van een kapverbod wel gecommuniceerd met lokale 
overheden, zoals gemeenten en waterschappen? En is dat in dit geval ook gebeurd, 
gezien de verraste reactie vanuit het Amersfoortse college? 

 
Op 3 maart 2021 verscheen in het AD opnieuw een artikel over bomenkap in Amersfoort, 
waar zowel inwoners als de gemeente door werden verrast 
(https://www.ad.nl/amersfoort/voor-de-tweede-keer-een-paar-hectare-bos-gekapt-in-
amersfoort-zonder-dat-gemeente-op-de-hoogte-was-schandalig-br~aaac1e73/). Het 
Rijksvastgoedbedrijf heeft daarmee niet de verlening van omgevingsvergunning afgewacht, 

https://www.ad.nl/amersfoort/iedereen-is-boos-over-de-kap-van-honderden-bomen-in-amersfoort-maar-het-leed-is-al-geschied~a25796b1/
https://www.ad.nl/amersfoort/iedereen-is-boos-over-de-kap-van-honderden-bomen-in-amersfoort-maar-het-leed-is-al-geschied~a25796b1/
https://www.ad.nl/amersfoort/voor-de-tweede-keer-een-paar-hectare-bos-gekapt-in-amersfoort-zonder-dat-gemeente-op-de-hoogte-was-schandalig-br~aaac1e73/
https://www.ad.nl/amersfoort/voor-de-tweede-keer-een-paar-hectare-bos-gekapt-in-amersfoort-zonder-dat-gemeente-op-de-hoogte-was-schandalig-br~aaac1e73/


net zoals bij de bomenkap aan de Utrechtseweg. Hierover heeft GroenLinks de volgende 
aanvullende vraag: 
 

6. Welke mogelijkheden heeft de provincie om als voorwaarde te stellen dat bomenkap 
niet plaats kan vinden, zolang er nog geen sprake is van een verleende 
omgevingsvergunning, en de integraal ruimtelijke afweging heeft plaatsgevonden? 
Als de provincie die mogelijkheid niet heeft binnen de huidige regels, is er wel een 
mogelijkheid om de regels daarop aan te passen? Zo ja, op welke wijze zou dat 
kunnen en bent u daartoe bereid?  
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