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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2022 zijn er vragen gesteld over het 

Groencompensatiefonds. In deze brief informeren we u over de systematiek én laten we zien welke 

stortingen en onttrekkingen de afgelopen jaren hebben plaats gevonden in het 

Groencompensatiefonds.  

  

Systematiek 

In 2018 stelde de gemeenteraad de Bomenverordening vast. Hierin is het volgende opgenomen: 

 Artikel 1  Compensatiefonds: gelden uit compensatie, ter hoogte van de aanschaf- en 

plantkosten van nieuw plantmateriaal, die besteed dienen te worden aan nieuwe bomen en/of 

natuur. 

 Artikel 6, lid 3  Het bevoegd gezag kan aan de vergunning het voorschrift verbinden dat 

indien herplant niet mogelijk is, de herplant wordt omgezet in een financiële bijdrage. Deze 

bijdrage wordt dan gestort in het Compensatiefonds. De gelden in dit fonds worden gebruikt 

voor nog aan te planten nieuwe bomen en/of natuur. 

 Artikel 7, Lid 1  Voor het vaststellen van de omvang van de herplantverplichting of financiële 

compensatie, wordt in dergelijke situaties gebruik gemaakt van een compensatietabel. 

 

Tot slot staat in de beleidsregels voor de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor 

het vellen of doen vellen van houtopstanden: 

 Artikel 8  Is er geen locatie voor een nieuw aan te planten boom te vinden, dan wordt er geld 

in een Compensatiefonds gestort. De gelden in dit fonds moeten besteed worden aan nieuwe 

bomen en/of natuur. Bij het bepalen van de hoogte voor het te storten bedrag, wordt 

uitgegaan van het aantal bomen met maatvoering 18/20, zoals genoemd in de 

compensatietabel. Daarbij geldt per boom een bedrag van €250 voor natuurlijke personen en 

€500 voor overige aanvragers (zoals gemeente en projectontwikkelaars). 

 

De Bomenverordening en de bijbehorende Beleidsregels, met aanvullende informatie, kunt u 

raadplegen op de gemeentelijke website Kappen van bomen (hengelo.nl). Ook vindt u daar de  

Compensatietabel, die ook is toegevoegd in de bijlage. 

 

 

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Kappen-van-bomen.html#accordion-heading-9
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Stand van zaken 

Op dit moment (maart 2022) bedraagt het saldo van het Groencompensatiefonds € 268.312,06. 

In de afgelopen 5 jaar bedroeg het saldo aan het einde van het jaar: 

 2017   € 206.784 

 2018*   € 207.974 (€ 1.500 gestort, € 310 besteed aan groen/bomen) 

 2019*   € 265.024 (€ 59.250 gestort, € 2.200 besteed aan groen/bomen) 

 2020   € 246.426 (€ 3.900 gestort, € 22.498 besteed aan groen/bomen) 

 2021   € 268.312 (€ 28.000 gestort, € 6.114 besteed aan groen/bomen) 

 

Gelabeld  

Van de genoemde € 268.312 is € 167.000 ‘gelabeld’ aan gemeentelijke projecten (zoals Hart van 

Zuid, Oosterveld, Dalmeden, ’t Rot en Marskant). Bij de start van deze (veelal) meerjarige 

projecten zijn de afgelopen jaren gemeentelijke bomen gekapt.  

Als er binnen een project voldoende herplantlocaties zijn, dan vindt herplant plaats en wordt er 

geen geld in het fonds gestort. Maar wanneer de locatie van de te compenseren bomen nog niet 

(voldoende) duidelijk is op het moment van de kapaanvraag, dan vindt dus een storting plaats in 

het Groencompensatiefonds. De daadwerkelijke herplant wordt vervolgens aan het einde (en soms 

zelfs na afronding) van het project uitgevoerd. Hiervoor wordt het gelabelde budget aangewend.  

 

Terughoudend 

Bovenstaande betekent dat er iets meer dan € 100.000 aan ‘niet gelabeld’ zit in het 

Groencompensatiefonds. Met ‘niet gelabeld’ bedoelen we dat er bij de verleende kapvergunning 

geen geschikte locatie was om een of meerdere bomen te herplanten, meestal vanwege het 

ontbreken van voldoende ruimte. Daarom heeft de aanvrager van de vergunning ervoor gekozen 

om geld in het Groencompensatiefonds te storten. Dit budget kan dus door de gemeente vrijelijk 

worden ingezet voor het aanplanten van bomen, groeiplaatsverbetering en/of natuur in de wijken. 

Er is echter een aantal redenen waarom we hier de afgelopen jaren terughoudend in zijn geweest: 

 

 Droogte*  

2018 en 2019 waren extreem droge jaren. De lage grondwaterstanden hebben ertoe geleid dat 

er veel schade is ontstaan aan het gemeentelijke groen. Omdat het risico op vroegtijdig 

afsterven door droogte te groot was, hebben we in deze jaren ook minder nieuwe bomen 

aangeplant vanuit het budget van het Groencompensatiefonds.  

 

 Eikenprocessierups 

Naast de droogte kregen we vanaf 2018 te maken met een flinke toename van de 

eikenprocessierups. De eik is een typische soort die in het Twentse landschap thuis hoort. 

Alleen in Hengelo hebben we al ongeveer 15.000 gemeentelijke eiken. Maar door de toename 

van de eikenprocessierups zijn we terughoudend geworden in het (terug)planten van eiken.  

 

 Klimaatverandering 

De droogte en de eikenprocessierups zijn in meer of mindere mate het directe gevolg van het 

veranderende klimaat. Meer en meer zullen we rekening moeten houden met warmere en 

drogere zomers en ook met ziekten (zoals de kastanjebloedingsziekte, massaria (schimmel) en 

de essentaksterfte) en plagen en overlast (zoals de eikenprocessierups, buxusmot, 

berkenwants).  
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Dit maakt dat het planten van bomen steeds meer maatwerk wordt, waarbij de soortkeuze (de 

juiste boom op de juiste plek) steeds belangrijker wordt. Ook hierdoor hebben we de afgelopen 

jaren minder bomen geplant dan aanvankelijk gepland. 

 

 Capaciteit  

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen steeds meer tijd van de medewerkers van de 

gemeente en Gildebor. Daar komt bij dat bewoners vaker betrokken willen worden bij de keuze 

van de boomsoort en de locatie van de boom bij projecten en plannen. Dit betekent dat er met 

de huidige groencapaciteit keuzes gemaakt moeten worden wat we wél en niet kunnen doen. 

Het maken van een plan voor het aanplanten van bomen uit het Groencompensatiefonds -  

waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande punten -  heeft de afgelopen jaren niet de 

hoogste prioriteit gehad.  

 

Komende jaren 

Het geld dat in het compensatiefonds ‘ongelabeld’ beschikbaar is, zal de komende jaren besteed 

worden. Daarbij wordt bij voorkeur ingezet op de versterking van de hoofdgroenstructuur. De 

hoofdgroenstructuur is de samenhangende structuur die minimaal nodig is voor het beschermen en 

ontwikkelen van een gezonde groene basis in de stad, ten behoeve van een optimale leefbaarheid 

nu en in de toekomst. In de hoofdgroenstructuur zitten gebieden, zones en stroken waar bomen of 

beplantingen kunnen worden toegevoegd om de samenhangende structuur van groengebieden en 

– verbindingen completer te maken en te versterken. Op dit moment zijn de plannen voor het 

versterken van de hoofdgroenstructuur in voorbereiding. We hopen dit in de loop van dit jaar af te 

kunnen ronden, waarna we tot uitvoering over kunnen gaan.  

 

We zullen u in het voorjaar van 2023 nader informeren over de stortingen en de onttrekkingen die 

in 2022 hebben plaats gevonden.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief 

nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos ter Woerds, technisch beheerder van 

Team Beheer of met Ralf ter Beek, beleidsmedewerker openbare ruimte van Team Voorbereiding 

en Realisatie. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 
 

 
Bijlagen: 1 – Compensatietabel 2018 
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of 40-45 1

of 45-50 1**

* Indien herplant niet mogelijk is, wordt voor het te storten bedrag in het groencompensatiefonds uitgegaan van het aantal bomen zoals genoemd in de maatvoering 18/20. 

** Indien herplant van maat 45-50 op dezelfde locatie niet mogelijk is, kan - na overleg met de groenpartners van de Groene Tafel - worden afgeweken van deze maat.

Zeer goed

De boom verkeert in zeer goede conditie. De boom is zeer moeilijk vervangbaar.

Goed

De boom verkeert in goede conditie. De boom is moeilijk vervangbaar.

Voldoende

De boom verkeert in redelijke conditie. De boom is vervangbaar.

Slecht

De boom verkeert in slechte conditie. De boom is aftakelend.

Bijzondere Boom
geregistreerde gemeentelijke of particuliere monumentale, toekomstig monumentale, herdenkings- of dendrologisch waardevolle boom met speciale beschermingsstatus.

Compensatietabel

ø > 90 centimeter "Bijzondere boom"

Te kappen boom: 
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Kwaliteit van de boom: Kwaliteit van de boom: Kwaliteit van de boom:

ø 60-90 centimeterø 30-60 centimeter

aantal te compenseren bomen aantal te compenseren bomen aantal te compenseren bomen aantal te compenseren bomen

• De diameter (ø) van de te kappen boom wordt gemeten op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld. 
• De maatvoering van de omtrek (in centimeters) van de te herplanten boom wordt gemeten op 1.00 meter hoogte.  
• In het geval er sprake is van de kap van oppervlaktes bos(gebied) > 1.000 m2 binnen de bebouwde kom, kan de herplant ook in de vorm van oppervlaktes worden opgelegd. Daarbij hanteren we 

een factor 1,5 ten opzichte van de gekapte  oppervlakte bos(gebied). 
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