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De Rekenkamercommissie (RKC) Ede kreeg van inwoners het signaal dat op het terrein van 
camping De Scheleberg illegaal bomen worden gekapt. Op verzoek van de inwoners en in het 
belang van de gemeenteraad heeft de RKC onderzocht of de vergunning voor de kap correct 
behandeld is door de gemeente.  
 
Bomen kappen op De Scheleberg 
Camping de Scheleberg ligt aan de Immenweg 15 in Lunteren. Het terrein van de camping is 
onderdeel van het Natuurgebied Veluwe. Bomen in dit gebied hebben een beschermde status. Voor 
het kappen van een boom of meerdere bomen is naast een vergunning ook een ecologische toets 
noodzakelijk. 
 
Wat gebeurt er bij illegaal kappen? 
Wanneer de gemeente er achter komt dat sprake is van illegaal kappen, kan zij twee dingen doen: 
(1) aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, die de overtreder kan beboeten of (2) een 
herplantplicht opleggen ter compensatie van de gekapte boom of bomen. 
 
Wat is er gebeurd bij De Scheleberg? 
Camping de Scheleberg heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een aantal 
werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen. De vergunning is verleend, maar tijdens een 
inspectie blijkt echter dat ook een aantal bomen illegaal is gekapt. De gemeente legt daarom een 
herplantplicht op.  
 
Hierna ontving de gemeente een verzoek van Stichting Milieuwerkgroepen Ede om handhavend op 
te treden tegen illegale kapwerkzaamheden bij De Scheleberg. In een reactie schrijft de gemeente 
dat eventuele risico’s voor de natuur ondervangen zijn met een ecologisch onderzoek en dat na 15 
januari geen sprake meer was van illegale kap. Deze informatie is uiteindelijk via een memo aan de 
gemeenteraad aangeboden. 
 
Uit het onderzoek van de RKC blijkt echter dat deze informatie niet volledig en zelfs onjuist is. Zo 
blijkt uit het onderzoek van de RKC dat het ecologisch onderzoek niet heeft plaatsgevonden, omdat 
de aanvraag te lang is blijven liggen. Hierdoor was de toets niet meer mogelijk. Ook is er na  
15 januari wel degelijk illegaal gekapt.  
 
Is de aanvraag correct behandeld? 
De RKC concludeert dat de gemeente niet op alle onderdelen correct gehandeld heeft bij de 
vergunningsaanvraag. Zo is de voortgang van de ecologische toets niet goed bewaakt. Ook is er 
geen verband tussen het aantal daadwerkelijk gekapte bomen en de herplantingsaantallen. Ten 
slotte was de informatie richting geïnteresseerden en de gemeenteraad niet volledig en onjuist.  
 
Ruimte voor verbetering 
De RKC ziet mogelijkheden om de aanvraag van een (kap)vergunning te verbeteren, namelijk: (1) 
maak heldere en eenduidige afspraken voor de behandeling door de afdelingen; (2) houd de 
termijnen nauwlettend in de gaten en (3) zorg voor een duidelijke omschreven herplantplicht.  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Camping de 
Scheleberg staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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