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Ieder jaar wordt 1/3e deel van de bomen in de gemeente Nissewaard geïnspecteerd conform de 
wettelijke zorgplichteis. Tijdens deze inspecties worden de nieuw geplante laan- en straatbomen aan 
het bestand toegevoegd. Aan de hand van deze Boom Veiligheids Onderzoek (BVO) wordt besloten 
of en zo ja welke bomen er uit veiligheidsredenen gekapt dienen te worden. Het BVO van 2020 wordt 
in het najaar van 2020 uitgevoerd.  
 
In de voorbereiding van projecten wordt er per boom beoordeeld conform het beoordelingsschema 
zoals is weergegeven in bijlage 8 van het vastgestelde beheerplan bomen. Mocht er na het volgen 
van het schema bomen beoordeeld worden die als te kappen worden gekenmerkt, zal er een 
kapvergunning worden verleend met daarbij behorende voorwaarde. Bij start van het project wordt 
het projectgebied uit de beheerareaal gehaald en wordt het gebied overgedragen aan de 
projectontwikkelaar of de desbetreffende afdeling. Tijdens de looptijd van het project worden 
mutaties met betrekking tot het projectgebied wel geregistreerd echter niet gemuteerd binnen de 
beheersystematiek van de gemeente. Na afronding van het project wordt het gebied overgedragen 
aan de afdeling beheer en worden de mutaties lopend het opvolgende jaar gemuteerd.  
 
Onderstaande de kapoverzicht van 2016 t/m 2019: 
 

Project Totaal 
bomen 

Deelopdracht 
bomen 

Nieuw 
toegevoegd 
(Toegevoegd, 
< 6m) 

Vellen 
(Besluit 
vellen) 

Deelgebied Opmerkingen 

BVO 
2016 

27.553 11.636 368 208 Deelgebied 3 
(Spijk-Oost) 

Gemeente 
Bernisse zat hier 
nog niet bij 

BVO 
2017 

30.095 10.353 259 237 Deelgebied 2 
(Spijk-West)  

 

BVO 
2018 

31.071 8.600 484 147 Deelgebied 1 
(Spijk-Noord + 
buitengebied) 

 

BVO 
2019 

31.071 12.271 328 297 Deelgebied 3 
(Spijk-Oost) 
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In de extra themabijeenkomst welke op 8 oktober zal worden gehouden, zal nader worden ingegaan 
op de werkwijze en het proces rondom het kappen van bomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jan-Willem Mijnans 
Wethouder Beheer Openbare Ruimte 
 


