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Zienswijze AVN over het Nieuwe kapvergunningstelsel in Wassenaar
https://www.wassenaar.nl/nieuw-en-vereenvoudigd-kapvergunningstelsel-ter-inzageaanvullingstukken-en-verlenging-termijn?origin=/nieuw-en-vereenvoudigd-kapvergunningstelsel-ter-inzage

Geacht College, geachte Raadsleden,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming zet zich statutair in voor bescherming van natuur
in Den Haag en omstreken, dus ook Wassenaar. Het nieuwe Kapvergunningstelsel voor Wassenaar
ligt tot 8 april ter inzage.
Wij zijn zeer bezorgd dat het voorgestelde Nieuwe Kapvergunningstelsel zal resulteren in een
aantasting van de unieke bomenpracht van Wassenaar. Dat zou in strijd zijn met verduurzaming en
behoud van groen, juist een van de thema’s in het Coalitieprogramma 2018-2022. Het beleid tot nu
toe is succesvol geweest. Waarom veranderen?
Het nieuwe stelsel is ingewikkeld voor de aanvrager. Met moeilijk leesbare stroomschema’s, een
verschillend regime voor verschillende plekken en verschillende soorten bomen.
Eenvoudiger voor de burger, voor de natuur en het behoud van groen is een “Nee… tenzij”. Met een
herplantplicht. Als bij een bepaalde grootte altijd een omgevingsvergunning/kapvergunning moet
worden aangevraagd, kan de gemeente aan de hand van een belangenafwegingsformulier met
criteria beoordelen of de boom mag worden gekapt. Is de boom ziek of gevaarlijk, geeft hij overlast,
of is deze belangrijk voor de biodiversiteit, leefbaarheid, tegen hittestress, voor het beeld, de
cultuurhistorie, enz.?
Uiteraard moeten de Natuurwet voor Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 gebieden, de
Erfgoedwet voor groene Rijksmonumenten en het beschermde dorpsgezicht (mede gebaseerd op
het groene villakarakter van Wassenaar) en bepalingen in Bestemmingsplannen worden toegepast.
Maar ook in de bufferzones daarom heen is het behoud van bomen belangrijk voor de biodiversiteit.
Los daarvan spelen bomen een essentiële rol bij de vastlegging van het broeikasgas CO2. En het
tegengaan van de wateroverlast die met de klimaatverandering zal toenemen.
Het eenvoudigst is de oude verordening te handhaven met hier en daar wat vereenvoudigingen, die
geen risico opleveren voor de bomen.
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