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1. DOELEN PARTIJ VOOR DE DIEREN 
Ons doel is om te zorgen dat we in Breda zorgvuldiger met onze bomen omgaan. Dat er veel meer bomen in 
Breda komen. Dat bestaande bomen veel minder makkelijk gekapt worden en dat het college strikt de hand gaat 
houden aan de regels die de raad stelt omtrent het kappen van bomen en de herplant van nieuwe bomen als er 
toch gekapt moet worden. 

2. AANLEIDING 
Bomen in onze stad zijn hun gewicht in goud waard, ze zijn:  

1. de beste beschermers tegen hitte; 
2. vasthouders van water; 
3. bron van biodiversiteit; 
4. bezorgers van schone lucht; en  
5. de hoeksteen van het welzijn van alle Bredanaars!   

Toch zien we allemaal om ons heen dat er enorm veel bomen worden gekapt. Het huidige systeem in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangaande de kap van bomen en de manier waarop daaraan uitvoering 
wordt gegeven, miskent die waarde van bomen en beschermt onze bomen onvoldoende. 

1) Het kappen van een boom in Breda vergt op grond van de APV überhaupt géén kapvergunning. Er kan 
dus naar hartenlust worden gekapt – door particulieren en door de gemeente – zonder dat daar enige 
controle op is.  

2) Een zeer select clubje bomen – 8% van de gemeentelijke bomen in Breda – is beschermd tegen kap door 
een vergunningstelsel: de zogenaamde “waardevolle bomen”. De lat voor het aanwijzen van een boom 
als waardevol ligt enorm hoog. Het college wees in 3 jaar tijd maar 1 boom als waardevol aan op haar 
eigen initiatief. De lat voor het verlenen van een vergunning voor het tóch kappen van een waardevolle 
boom ligt dan weer erg laag. Een sprekend voorbeeld is het kappen van 2 waardevolle bomen om 1! 
dag een biertent te kunnen plaatsen bij de Asterdplas. 

3) Als bomen gekapt worden in Breda, is herplant in 92% van de gevallen niet eens verplicht. 
4) Als herplant op grond van de APV al verplicht is, wordt in een derde(!) van de gevallen – eenvoudigweg 

in strijd met de APV – geen herplant verplichting door het college opgelegd. 
5) Als in de vergunning al de verplichting tot herplant wordt opgenomen, is die verplichting in lang niet alle 

gevallen nagekomen. Het college controleert dat kennelijk ook niet, want weet niet in hoeveel van de 
gevallen de herplant daadwerkelijk is uitgevoerd. 

Conclusie: als onze stad een stad in het park wil worden, leefbaar wil blijven, gezonde lucht wil, minder hitte wil 
en meer biodiversiteit moet dit echt anders! 

In de bijlage bij deze notitie is de onderbouwing te vinden voor zover ik die kon geven aan de hand van de 
antwoorden die ik van het college op door mij gestelde vragen ontving.  

  



 
 

3. Vragen aan de raad 
Wij zouden graag met de raad spreken over de volgende ideeën/voorstellen: 

1. dat de raad zich uitspreekt over de manier waarop we in Breda met onze bomen omgaan; 
2. hoe denkt de raad over een voorstel om het college opdracht te geven een beleidsvoorstel uit te werken 

dat uitgaat van een vergunningplicht voor het kappen van bomen, tenzij er omstandigheden zijn 
waarom dat niet nodig is en waarin objectieve criteria zijn opgenomen voor het al dan niet verlenen van 
een kapvergunning; 

3. als er geen meerderheid is voor het onder 2 gestelde stelsel: hoe denkt de raad over een nieuwe 
systematiek omtrent de kap het en behoud van bomen waarin meer objectieve criteria vast zijn gesteld 
voor het wel of niet aanwijzen van een waardevolle boom en het wel of niet verlenen van een 
vergunning voor kap; 

4. vind de raad dat het college strikt de hand moet gaan houden aan het in beginsel niet verlenen van 
vergunningen voor het kappen van bomen, strak de hand moet gaan houden aan de verplichting tot 
herplant uit de APV en dat het college over deze beide onderwerpen specifieke verantwoording aflegt 
aan de raad; 

5. hoe denkt de raad erover het college opdracht te geven actief invulling te geven aan haar 
verantwoordelijkheid om waardevolle bomen aan te wijzen en reguliere aanplant van bomen – die al in 
het reguliere aanplantprogramma zit – niet in te zetten als manier om te voldoen aan de verplichting 
tot herplant na de kap van waardevolle bomen. 

  



 
BIJLAGE BIJ BESPREEKNOTITE WIJ STAAN VOOR BOMEN 
In deze bijlage zet ik voor de liefhebber uiteen waaróm we anders zouden moeten omgaan met onze bomen. 

A. de geldende regelgeving 
B. cijfers over bomen in Breda 
C. onderbouwing van de waarde van bomen in de stad 

 

A) Geldende regelgeving 

In Breda is voor het kappen van een boom, hoe groot en mooi ook, géén vergunning nodig. Na de kap hoef je 
ook niets nieuws aan te planten. Het grootste deel van de bomen in Breda is dus niet beschermd in onze stad. 
Zo verdwijnen er uit onze stad enorm veel bomen zonder dat we daar enig zicht op hebben. Geen kapvergunning 
is nodig voor 92% procent van onze bomen (exclusief nog de bossen).1 

Alleen als een boom heel bijzonder is, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Alléén het college kan 
bomen als “waardevol” aanwijzen (artikel 4:8 APV); het college doet dat nauwelijks. Slechts 1 boom werd op 
initiatief van het college als waardevol aangemerkt in 3 jaar tijd; van de door burgers aangedragen waardevolle 
bomen werd meer dan de helft afgewezen door het college. De lat ligt dus enorm hoog om als boom “waardevol” 
gevonden te worden. 

Ook worden vergunningen zelfs voor het kleine clubje van de meest waardevolle bomen lichtzinnig afgegeven. 
Ik gaf al het voorbeeld van 2 waardevolle bomen bij de Asterdplas die moeten wijken omdat er op die plek nota 
bene 1! dag een biertent moest staan. Hierover meer onder sub B: enkele cijfers in Breda. 

Uit verschillende beleidsstukken blijkt dat we als stad eigenlijk héél anders met onze bomen willen omgaan: het 
Groenkompas, de structuurvisie en het bestuursakkoord staan vol van groene ambities. Onze stadsslogan “Breda 
stad in het park” spant de kroon.  

 Conclusie: onze regelgeving aangaande bomen sluit niet aan op wat we willen zijn als stad! 

 

B) Enkele cijfers in Breda 

Er zijn in Breda op dit moment ca. 109.462 gemeentelijke straat-, laan- en parkbomen (exclusief dus de bossen, 
particuliere bomen en natuurzones) waarvan er 8.687 als “waardevol” zijn aangemerkt.2 

Precieze cijfers over het aantal particuliere bomen gaf B&W me niet. 

Als er maar 8% van onze bomen in aanmerking komt om als waardevol te worden aangewezen, zou je denken 
dat de bomen dié dan als waardevol zijn aangewezen wel héél bijzonder moeten zijn. Daar zal er dus niet één 
gezonde van worden gekapt zou je denken! 

De waarheid ligt heel anders. Nog los van zieke bomen, periodiek onderhoud e.d. worden er enorm veel 
vergunningen voor de kap van waardevolle bomen afgegeven.3 

In 2020 werden 229 “waardevolle” bomen gekapt; 

In 2021 werden 253 “waardevolle” bomen gekapt; 

 
1 Er zijn 109.462 gemeentelijke bomen waarvan er slechts 8.687 (ca. 8%) als waardevol zijn aangemerkt, de 
verhouding tussen het aantal particuliere bomen en het percentage daarvan dat als waardevol is aangemerkt 
gaf B&W me niet: vragen 19 en 20:  art 9 vragen.  
2 Antwoorden op vragen 19 en 20:  art 9 vragen. 
3 hyperlink antwoorden technische vragen 



 
In 2022 tot nu toe ook nog eens 148 “waardevolle” bomen gekapt. 

In de APV is op genomen dat in het geval van de kap van een waardevolle boom, ook een boom herplant moet 
worden. Als er in de praktijk als wordt herplant is onduidelijk wat voor bomen er worden herplant. Als er een 
volwassen boom verdwijnt, kan prima een sprietje van een kweker worden teruggezet. Ook wordt de 
herplantplicht niet nageleefd. Hier de cijfers over 2020 en 2021 die ik van de vorige wethouder kreeg.4 

2020: 
Totaal aantal waardevolle bomen gekapt    229 
Waarvan particuliere bomen                           106 
Waarvan gemeentelijke bomen                       123 
Aantal bomen herplant                                  170 
 
2021: 
Totaal aantal waardevolle bomen  gekapt   253 
Waarvan particuliere bomen                           139 
Waarvan gemeentelijke bomen                      114 
Aantal bomen herplant                                  186 

In 2020 en 2021 werd dus in een derde van de gevallen ondanks de verplichting daartoe in de door de raad 
vastgestelde APV geen herplantverplichting opgelegd. 

Over 2022 kreeg ik geen precieze cijfers van het college,5 maar de cijfers over 2020 en 2021 die ik al had zijn wel 
in lijn met de cijfers die ik wel van het college kreeg; blijkens de antwoorden op vragen 21 en 22 zijn over 2020, 
2021 en 2022voor in totaal 630 bomen vergunningen verleend en is slechts voor 420 bomen een 
herplantverplichting opgelegd.6 

Dat staat nog los van de vraag in hoeveel van de gevallen die herplantverplichting – als die dus al is opgelegd -  
daadwerkelijk is nagekomen. Blijkens antwoord 25 op mijn recente artikel 9 vragen is duidelijk dat de 
herplantverplichtingen tot op heden niet allemaal zijn nagekomen.7 

Tot slot geldt overigens dat de gemeente totaal niet bij is met de registratie van de “waardevolle” bomen in de 
stad. Dat blijkt wel uit het screenshot van de bomenkaart zoals hieronder opgenomen. 

 
4 Deze cijfers ontving ik van toenmalig wethouder, toen ik in aanloop naar de verkiezingen al om deze cijfers 
vroeg. 
5 De antwoorden op de artikel 9 vragen waar ik vaker in dit stuk aan refereer geven geen helderheid. 
6 art 9 vragen 
7 art 9 vragen 



 

 

Dit probleem wordt overigens ook onderkend in het bestuursakkoord en de begroting waar EUR 100.000 is 
gereserveerd om de bomenkaart weer up-to-date te brengen. Dat die bomenkaart al 2 jaar niet is bijgewerkt 
zegt voldoende over de weinige waarde die aan bomen gehecht wordt. Ten onrechte! 

 Conclusie we gaan niet goed om met onze bomen. 

 

C) De waarde van bomen in de stad uit onderzoek, wetenschap en persoonlijke ervaring 

Bomen in de stad zijn essentieel. Een systeem waarin slechts 8% van de bomen in Breda als waardevol wordt 
aangemerkt en de rest naar hartenlust gekapt mag worden, is dus funest voor onze stad. Alle bomen zijn 
waardevol, ze zijn: 

1. beschermers tegen hitte; 
2. vasthouders van water; 
3. bron van biodiversiteit; 
4. bezorgers van schone lucht; en  
5. de hoeksteen van het welzijn van alle Bredanaars!   

Bomen zijn dus onze belangrijkste bondgenoten in het aanpakken van de grootste uitdagingen van onze tijd! 
Daar moeten we zuinig op zijn. Zeker als we kijken naar toekomstige ontwikkelingen op alle bovenstaande 
thema’s. De GGD publiceerde een rapport waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Breda levens kost. 8  De 
Adviescommissie Droogte publiceerde een alarmerend beeld waaruit blijkt dat onze stad een spons moet 
worden, bomen zijn daarin essentieel.9 De recente hitte in Breda staat ons allemaal nog goed bij.10 

De bovenstaande thema’s zijn uitgewerkt in een uitgebreid rapport van de Universiteit Wageningen.11 Enkele 
citaten daaruit: 

 
8 Onderzoek-luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-Brabant-2022-Rapport.pdf (ggdhvb.nl) 
9 Voorwoord - Terugblik Brabantse Waterdag 2022 (publicatiessamenwerking.nl) 
10 Winkels in Bredase binnenstad blijven gesloten vanwege extreme hitte | Breda | bndestem.nl 
11 https://www.wur.nl/nl/nieuws/Factsheets-over-positieve-effecten-van-bomen-en-groen-voor-praktijk-en-
beleid.htm 



 
“Het groen in de stad kan sterk bijdragen aan het beperken van de opwarming van de stad en aan 
het vergroten van het thermisch comfort van de inwoners. Van alle soorten groen zijn bomen door 
hun grote volume en bladmassa het meest effectief. 

Eén van de meest opvallende aspecten van de stad als leefomgeving is dat de gemiddelde 
temperaturen in de stad gewoonlijk hoger liggen dan in het omringende niet verstedelijkte gebied. 
Met name in warmere perioden heeft dit een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van 
de bewoners. Het groen in de stad kan dit effect beperken doordat: 

 Groen de opwarming van de stad als geheel beperkt. 
 Groen het klimaat op straatniveau prettiger maakt. 
 Groene gebieden in warme perioden voor koelere plekken in de stad zorgen en een koelend 

effect op de omgeving hebben. 
 

Het planten van bomen, vaste planten, bloembollen en andere vormen van groen als maatregel 
voor het verbeteren van het leefklimaat in de stad heeft als bijkomend voordeel dat het ook veel 
baten op andere terreinen oplevert zoals o.a. een betere waterhuishouding, ondersteuning van de 
biodiversiteit en verbetering van de luchtkwaliteit, en daarnaast ook positieve effecten heeft op 
gezondheid en welzijn, en een sociale ontmoetingsruimte creëert en ruimte voor beweging biedt.” 

“Toevoeging van bomen aan een ecosysteem vergroot de variatie en structuur waardoor de 
biodiversiteit toeneemt.  

De meest zichtbare groepen waarop het groen in de stad invloed heeft zijn mossen en korstmossen, 
insecten, vogels en zoogdieren 

Voor beide groepen [mossen en korstmossen] zijn met name bomen van grote waarde doordat 
bomen, door hun structuur en door de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld basttype, zeer veel 
verschillende leefomstandigheden bieden en daarnaast het microklimaat gunstig beïnvloeden. 

Ook voor insecten zijn de bomen in de stad zeer belangrijk. De architectuur van een boom (grootte, 
vorm en structuur) resulteert in zeer diverse microklimaten en veel verschillende 

voedselplekken. Daarnaast zijn bomen door hun jarenlange aanwezigheid een voorspelbare 
voedselbron.” 

 Conclusie: bomen zijn essentieel voor onze stad. 
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