
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: GroenLinks  

Naam: Judo Bakker 

Onderwerp: Erfsingels 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

In het handhavingsplan voor 2013 is aangegeven dat 120 bedrijven zouden worden 

gecontroleerd en voor 10 bedrijven een handhavingstraject zou worden gestart.  

Onlangs is een traject ingezet om agrarische bedrijven te stimuleren en (financieel) 

ondersteunen bij het in stand houden van een gezonde singel. 

 

Vragen: 

1. Kunt u de lijst van gecontroleerde bedrijven verstrekken met een onderverdeling 

in: 

- bedrijven waar de singel niet voldoet aan de te stellen normen/eisen maar waar 

(nog) geen handhavingstraject op van toepassing is/kan zijn.  

 Zo mogelijk met de redenen:  

 waarom de singel niet voldoet aan de te stellen eisen 

 waarom er geen handhavingstraject van toepassing is. 

- bedrijven waar de singel niet voldoet aan de te stellen normen/eisen en waar wel 

een handhavingstraject op van toepassing is met daarbij zo mogelijk: 

 de datum waarop aan de gestelde eisen had moeten worden voldaan  

 de acties die door de gemeente zijn ondernomen om betreffende 

ondernemer te bewegen aan de gestelde eisen te laten voldoen (waaronder 

naast handhaving ook stimulerende maatregelen en contacten met LTO e.d.)  

 op welke termijn handhavingsmaatregelen zullen worden ingezet om 

betreffende ondernemer te bewegen aan de gestelde eisen te laten voldoen 

- bedrijven welke bij de controle wel bleken te voldoen aan de te stellen 

normen/eisen.  

 

Antwoord: 

De ons beschikbare lijst (zie bijlage) is opgesteld door de toezichthouder groen. 

Op deze lijst kunt u lezen welke acties er inmiddels zijn genomen en vindt u ook 

de stand van zaken t/m september bij de bezochte en bekende locaties. 

Conform de vastgestelde beleidsregel instandhouding landschappelijke 

beplantingen zijn veel bedrijven dit jaar bezocht om te kijken of er sprake is van 

een overtreding. Indien dit het geval was, werd geprobeerd een afspraak te 

maken met de eigenaar om alsnog tot herplant over te gaan. Op dit moment 

staan nu enkele zaken op de lijst waarbij handhavend zal moeten worden 

opgetreden. Deze dossiers zullen bestudeerd worden en er zal nog dit jaar en 

begin volgend jaar worden begonnen met het aanschrijven van de eerste 

overtreders. 

 

De lijn die is vastgesteld in deze beleidsregel knoopt aan bij de eerder ingezette 

lijn van 2005. Er wordt begonnen met het vriendelijk verzoek om de erfsingel te 

planten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal een formele dwangsomprocedure 

worden opgestart. Op dit punt zijn we bij enkele erven aangekomen. 

 

 

 

 



 

 

2. Bent u van mening dat u over voldoende middelen, materieel en immaterieel, 

beschikt om ervoor zorg te dragen dat er binnen 5 jaar geen bedrijven met 

herplantplicht meer zijn die aan deze verplichting niet voldoen?  

 

Antwoord: 

Op dit moment zijn wij van mening over voldoende middelen, etc. te 

beschikken. Een toezegging dat er binnen 5 jaar geen bedrijf meer is met een 

herplantplicht die hieraan niet voldoet kan niet met zekerheid worden gegeven. 

Los van nieuwe aanvragen, kunnen niet alle overtreders in een keer worden 

aangeschreven. Dit vergt zorgvuldig dossieronderzoek zodat niet kan worden 

verwacht dat er massaal voornemens en dwangsommen worden verstuurd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat overtreders gebruik maken van hun 

wettelijk rechten en bijvoorbeeld bezwaar en beroep aantekenen tegen 

genomen besluiten. Het streven is om bedrijven die op de lijst staan zo spoedig 

een herplant te laten realiseren. 

 

Het is niet zo dat door handhavend optreden alle erfsingels direct weer terug te 

vinden zijn in het landschap. Deze aanpak kan meerdere jaren in beslag nemen. 

Handhaving is slechts een uiterst middel om af te dwingen dat er (her)geplant 

wordt.  

 

 Als deze vraag negatief wordt beantwoord:  

Welke middelen ontbreken om hieraan wel te kunnen voldoen?  

 

Antwoord:  

NVT, zie antwoord hierboven. 

 

 Indien hiervoor raadsbesluiten nodig zijn:  

Op welke termijn zult u voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen om deze 

ontbrekende middelen beschikbaar te stellen? 

 

Antwoord: 

NVT, idem. 

 

 

3. Kunnen bedrijven waar een handhavingstraject op van toepassing is toch/ook een 

beroep doen op de subsidie en –ondersteuningsregeling voor erfsingels?  

 Zo ja is dat dan geen ondermijning van het beleid?  

 

Antwoord: 

Indien de gemeente aan Landschapsbeheer Flevoland kenbaar maakt dat 

subsidie niet op zijn plaats is in verband met een lopend handhavingstraject, 

dan zal Landschapsbeheer niet overgaan tot subsidieverstrekking. In het 

verleden is het enkele keren voorgekomen dat bedrijven geen subsidie 

ontvingen omdat men al in een vergevorderd handhavingstraject zat. 

Subsidieverlening zou dan ook onterecht zijn geweest.  

 

Het beleid is erop gericht om bedrijven te stimuleren om over te gaan tot 

herplant. Als bij bedrijven herplant moet worden afgedwongen door 

bestuursrechtelijk optreden is subsidieverlening niet meer aan de orde.  

 

  


