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Aan de Gemeenteraadsleden via de fracties, aan Wethouder Mulder 
per e-mail        Den Haag, 18 december 2022 
 
Onderwerp: Behoud kapvergunning in achtertuinen 
 
Geachte Raadsleden, geachte Wethouder, 
 
Op de agenda van de Raad op 20-21 december staat als agendapunt J het vaststellen van de 
Programmabegroting 2023-2026, in overeenstemming met de voorgelegde ontwerpbegroting 2023-2026. 
Daarin is opgenomen het afschaffen van de kapvergunning in achtertuinen. Dit is in strijd met bestaand 
Haagse beleid, onder andere de Nota Stadsbomen, en ook het Coalitieakkoord, om 
juist het kroonoppervlak van bomen in de stad te vergroten.  
 
De AVN en vele Haagse burgers vragen u de kapvergunning in achtertuinen te behouden.  Waar de boom ook 
staat, in achtertuin of voortuin, bomen bieden veel voordelen voor de stad.  
Vergeet u niet dat juist het groene karakter Den Haag aantrekkelijk maakt voor de vestiging van 
(internationale) instellingen en bedrijven. Wat veel werkgelegenheid met zich meebrengt, en ook inkomsten 
voor de stad. Goedkoop kan dus wel eens duurkoop blijken te zijn. 
 
Daarbij geven we u de volgende overwegingen mee: 

• Bomen, en vooral ook oudere bomen, bieden vele voordelen voor milieu, klimaat en gezondheid, 
onder andere door de opvang van het broeikasgas CO2 en van water, en het tegengaan van hittestress, 

• Bomen, en vooral ook oudere bomen,  zijn belangrijk voor de  biodiversiteit, bieden een schuilplaats 
en voedsel aan vele soorten, bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en eekhoorns, 

• Bomen in tuinen doen het beter dan straatbomen,   

• In Den Haag zijn veel wijken met weinig bomen en groen en veel hittestress, en juist daar verdienen 
burgers die bomen willen behouden steun. Soms gedijt in een kleine tuin een boom, die ook zichtbaar 
is voor de mensen zonder tuin die op hogere etages wonen. Een waardevolle compensatie voor het 
gebrek aan openbaar groen, 

• Door het afschaffen van kapvergunningen kunnen veel bomen die in het verleden zijn gespaard alsnog 
worden gekapt, 

• Het is in Den Haag al zo dat in kleine tuinen (onder de 50m2) geen kapvergunningen nodig zijn voor 
bomen van minder dan 90cm omtrek, en herplant niet wordt gevraagd voor tuinen van minder dan 
100m2. De afschaf zal dus grotere tuinen treffen waar handhaving/ herplant juist wel mogelijk is, 

• Bedenk dat in Rotterdam vele oude en bijzondere bomen worden gekapt, en dat voor de hoeveelheid 
stedelijk groen, Rotterdam de laagst geklasseerde is van twaalf Nederlandse steden (zie de website 
van de Bomenridders). Dat is dus een beleid dat geen navolging verdient. De Bomenridders vragen de 
kapvergunning voor particulieren in Rotterdam weer in te voeren. 

• Weet dat in Amsterdam wel een kapvergunning nodig is voor alle bomen met een stamomtrek vanaf 
31 cm, 

• De kapvergunning moet in ieder geval niet al in 2023, over tien dagen, worden afgeschaft voor alle 
achtertuinbomen. Als de kapvergunning zoals die nu is niet wordt behouden- de beste optie-  zijn op 
zijn minst aanvullende regels nodig, bijvoorbeeld wel een 
kapvergunning in achtertuinen voor bomen groter dan 
90cm omtrek. 

 
Kortom, neem geen overhaaste beslissing voor een bezuiniging die 
– alles overwegend, geen juist besluit is. Behoud de kapvergunning 
voor achtertuinen zoals die nu is geregeld, of stel tenminste 
aanvullende regels vast voor de kap van grotere bomen! 
 
Met vriendelijke groeten, namens de AVN,  
Dick Ooms, voorzitter            Caroline de Jong, secretaris. 
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