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Voorgesteld besluit
de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming aan te passen en conform de Wet 
natuurbescherming vast te stellen. 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Een aanpassing van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming waarin de nieuwe woonwijken 
zijn opgenomen. Deze komgrens bepaalt of de regels van de Wet natuurbescherming voor het 
kappen van bomen van toepassing zijn of dat de regels voor het kappen van bomen vanuit de APV 
gelden. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Naast de bebouwde komgrens van de Wegenverkeerswet, dient de gemeenteraad ook de 
bebouwde komgrens op grond van artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming (Wnb) vast 
te stellen. Deze grens bepaalt of de regels van de Wnb voor het kappen van bomen wel of niet van 
toepassing zijn. Oftewel, binnen de bebouwde kom gelden de gemeentelijke regels voor het kappen 
van bomen zoals is vastgelegd in de APV. Buiten de APV-bebouwde kom is de Wnb van toepassing 
op het kappen van een houtopstand en is Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland het bevoegd 
gezag. GS van Zuid-Holland heeft het toezicht en handhaving ingevolge de Wnb gemandateerd aan 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Buiten deze bebouwde kom mag de gemeente alleen 
beslissen tot het kappen van bomen in het geval de Wnb niet van toepassing is. In artikel 4.1 van 
de Wnb staan de uitzonderingsgronden genoemd waarop de Wnb niet van toepassing is. Het is 
daarom gewenst dat individuele bomen in dit gebied ook op de Bomenlijst blijven staan. Deze 
bomen staan dan ook op de Bomenlijst 2020. Het Waterschap heeft hierin geen rol. 

De laatste aanpassing van de grens van de bebouwde kom Wet natuurbescherming dateert van 
1991. Inmiddels is Dordrecht een aantal woonwijken rijker. Een aanpassing van de komgrens is 
dus zeker gewenst. In de bijlage vindt u de kaart met de aangepaste bebouwde komgrens Wet 
natuurbescherming waarin de nieuwe woonwijken zijn opgenomen. Deze aangepaste bebouwde 
komgrens is afgestemd met zowel de Provincie Zuid-Holland als met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.
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Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Bij behandeling van het raadsvoorstel over de Bomenlijst 2020 en de aanpassing van de bebouwde 
komgrens Wet natuurbescherming op 22 juni 2021, is de toezegging gedaan om de aanpassing van 
de komgrens Wnb in inspraak te brengen. Naar aanleiding van deze toezegging is het deel over de 
komgrens Wnb uit het raadsvoorstel Bomenlijst 2020 geamendeerd. Vervolgens is de voorgenomen 
aanpassing van de bebouwde komgrens Wnb via de inspraakprocedure opengesteld voor het 
indienen van zienswijzen. In verband met de zomervakantie is de standaard periode voor 
zienswijzen verlengd. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet natuurbescherming. - 
Raadsvoorstel;
Hoe wordt dit betaald?
Er zijn met de aanpassing van de bebouwde komgrens Wnb geen kosten gemoeid. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na het vaststellen van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming brengen we de Provincie 
Zuid-Holland en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op de hoogte van het besluit. De 
aanpassing van de bebouwde komgrens verwerken we vervolgens in ons beheersysteem.  

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 november 2021  
inzake Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming;

gelet op hoofdstuk 4 van de Participatie- en Inspraakverordening; 
gelet op de Wet natuurbescherming;

b e s l u i t :

de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming aan te passen en conform de Wet 
natuurbescherming vast te stellen. 
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