
Beste leden van de gemeenteraad,
 
 
 Via deze mail ontvangt u een toelichting op een aantal vragen die gesteld zijn in de raadsvergadering 
van afgelopen maandag. Het betreft vragen over het onderwerp:
Actualiseren boswetgrenzen
 
 
Vaststelling APV.(blz 3)
Tekst raadsvoorstel: 
De tussentijdse wijziging van de Boswet heeft gevolgen voor de formulering van het kapverbod in de 
APV. Deze wijzigingen worden meegenomen in de herziening van de APV van dit jaar.
Vraag: De APV is toch al gewijzigd en wat is er dan gewijzigd?
Toelichting: 
De wijziging is inderdaad meegenomen in de APV die recentelijk is vastgesteld.  Ten tijde van het 
opstellen van het raadsvoorstel was de APV nog niet gewijzigd. Vandaar dat er stond dat het 
meegenomen wordt in de    herziening van de APV van dit jaar.
Het betreft de volgdende wijziging:
Artikel 4:11.2 Kapverbod houtopstand: de volgende tekst is komen te vervallen 'die aantoonbaar op 
bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd'. van art 4.11.2 lid 4. 
 
Temperatuur verlaging (blz 4)
Tekst raadsvoorstel: 
Een toename van 10% meer groen in een stedelijk gebied kan de temperatuur met 4 graden 
verlagen.
Vraag:   Er is toch geen relatie tussen de CO2 uitstoot en de genoemde temperatuurverlaging
Toelichting: 
Er is inderdaad geen directe relatie tussen de CO2 uitstoot en de genoemde temperatuurverlaging. 
Deze zin heeft echter wel betrekking op de klimaatopwarming. En dit heeft natuurlijk wel te maken 
met het onderwerp duurzaamheid. 
De boswetgrenzen geven aan waar de Boswet van toepassing en vormen hiermee de basis voor het 
gemeentelijke boombeleid. Het gemeentelijk boombeleid is gericht op het beschermen en behouden 
van waardevolle    bomen en overig beplanting.
En het behoud van bomen draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die onze 
gemeente zich heeft gesteld. Belangrijk onderwerp is hierbij de klimaatopwarming. Bomen temperen 
de gevolgen van    klimaatopwarming door schaduw. Ze zorgen voor verkoeling. Om aan te geven dat 
bomen echt belangrijk zijn is de zin opgenomen dat een toename van groen zelfs kan zorgen voor 
een temperatuurverlaging. In het    groenstructuurplan Dalfsen (2013-2017) is een hele paragraaf 
(1.3) opgenomen over het belang en de waarde van groen.
Wellicht was het handiger geweest om hier in een aparte alinea aandacht aan te besteden.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken via de contactgegevens uit het raadsvoorstel.

Met vriendelijke groet,
 
Petra Nieuwland 
Beleidsmedewerker Openbare Ruimte


