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Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden 
 

Artikel  4:10 Begripsomschrijvingen 

 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. achtererfgebied:  erf achter de met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied evenwijdig 

gelegen lijn, die het hoofdgebouw raakt:   

1. aan een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op 1 m achter het 

snijpunt met de voorgevel, en, 

2. aan een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op het snijpunt met de 

achtergevel; 

b. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, 

van de Boswet; 

c. bomensingel: lijnvormige element als begrenzing langs wegen of cultuurgronden, rond erven en of 

gebouwen. Een bomensingel heeft geen grondlichaam zoals een houtwal en kan variëren in breedte.  

d. boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een stamdoorsnede van de stam van minimaal 10 

centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld; 

e. boomwaarde: waarde van de boom vastgesteld volgens de methode Raad of het Rekenmodel 

boomwaarde; 

f. dunning: velling ter bevordering voor de duurzame instandhouding van de houtopstand. Wordt de 

kroonsluiting teruggebracht tot minder dan 60%, dan is er sprake van kap; 

g.  hakhout: één of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld opnieuw op de stronk 

uitlopen; 

h.  houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een beplanting van bosplantsoen; 

i.  houtwal: lijnvormige element als begrenzing langs wegen of tussen cultuurgronden, 

landbouwgronden, weilanden en percelen. Een houtwal bestaat uit een grondlichaam met al dan of 

niet een greppel aan beide zeiden met daarop een struiklaag en eventueel een kruidenlaag en een  

bomenlaag; 

j. kandelaberen: het uitdunnen van de kroon van een boom, waarbij de resterende takken tot 

ongeveer de helft van hun lengte worden teruggesnoeid, met dien verstande dat het in stand houden 

van de door kandelaberen ontstane kroonvorm onder het begrip knotten valt; 

k. knotten: periodiek geheel of gedeeltelijk verwijderen van uitgelopen takhout tot op de oude 

snoeiplaats; 

l. laanbeplanting: bomen die aan weerszijden van een weg of pad staan in een regelmatig ritme; 

m. kweekgoed: bomen in alle boomsoorten bestemd voor verkoop en geteeld op daarvoor bestemde 

terreinen;  

n. monumentale boom: een boom met een leeftijd van minimaal 80 jaar. De boom is door zijn 

leeftijd en verschijning beeldbepalend, onvervangbaar voor het karakter van de omgeving en van 

landelijk belang. Een uitzondering op de leeftijd van 80 jaar kan gemaakt worden voor een 

herdenkingsboom of een boom met een grote dendrologische waarde. Verder mogen de bomen niet 

in een onherstelbare slechte conditie verkeren en volledig verval van de boom mag niet binnen tien 

Bureaublad weergeven.scf jaar te verwachten zijn.    

 

2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede 

het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging 

of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. 

 

3. Voor het bepalen van de stamdoorsnede van een boom gelden de volgende richtlijnen: 

1. de stamdoorsnede wordt gemeten op 1,3 meter boven het maaiveld;  

2. bij meerstammige bomen geldt de doorsnede van de dikste stam. 
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Uitleg achtererfgebied  

Erf achter de met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied evenwijdig gelegen lijn, die het 
hoofdgebouw raakt:   

1. aan een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op 1 m achter het 
snijpunt met de voorgevel, en,  
2. aan een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op het snijpunt met de 
achtergevel;.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtererfgebied: erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied 

gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant van het hoofdgebouw. (Onder de 

voorkant wordt verstaan de gevel aan de kant van de straat waaraan de woning 

geadresseerd is.) Het achtererfgebied staat aangegeven met de zwarte lijn in de afbeelding. 
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Artikel 4:11 Kapverbod 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a) Kappen van een boom met een stamdoorsnede van 40 cm of meer wanneer deze niet in het 

achtererfgebied staat; 

b) Kappen van een boom met  een stamdoorsnede van 40 cm of meer in het achtererfgebied 

indien het totale perceel groter is dan 2000 m2; 

c) Kappen van een monumentale boom of herdenkingsboom welke opgenomen is op de 

gemeentelijke monumentale bomenlijst; 

d) Knotten, kandelaberen of afzetten van hakhout wanneer de boom vergunning plichtig is 

zoals bedoeld in lid 1 onder a, b en c van dit artikel en deze maatregel voor de eerste maal 

wordt toegepast; 

e) In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 van dit artikel is voor het kappen van 200 m2 of 

meer aaneengesloten bosplantsoen, bos of bomensingel altijd een vergunning nodig; 

f) In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 van dit artikel is voor het kappen van 50 m2 of 

meer aaneengesloten houtwal altijd een vergunning nodig. 

 

2. Er is geen vergunning nodig voor: 

a) Kappen van een boom tot een stamdoorsnede van 40 cm wanneer de boom niet 

monumentaal is; 

b) Kappen van een boom met een stamdoorsnede van 40 cm of meer  in het achtererfgebied 

indien het totale perceel niet groter is dan 2000 m2 en de boom niet monumentaal is; 

c) Houtopstanden die bij wijze van dunning worden geveld en deze niet monumentaal zijn; 

d) Herhalen van eerder uitgevoerd onderhoud aan bomen of houtopstanden als het gaat om 

knotten of periodiek afzetten van hakhout; 

e) Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een 

aanschrijving op last van het college (artikel  4:12g), zulks onverminderd het bepaalde in de 

artikel 4:12d van deze verordening; 

f) Kweekgoed; 

g) Kapwerkzaamheden die onder de Boswet vallen en waarvoor een boswetmelding gedaan is. 

 

 

Overige regelgeving waar men rekening mee dient te houden: 

 

De Boswet;  

Houtopstanden en bossen die buiten die 'bebouwde kom Boswet’ liggen 

- alle houtopstanden van bomen die groter zijn dan 10 are; 

- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat gerekend over het totale aantal rijen. 

  

Een meldingsplicht in het kader van de Boswet geldt voor: kappen in een houtopstand die  deel uitmaakt van 

een zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming en gelegen is buiten de bebouwde kom in 

de zin van de Boswet, indien de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die: 

• een oppervlakte beslaat van 10 are of meer; of 

• een rijbeplanting betreft die in zijn totaliteit meer dan 20 bomen omvat gerekend over het 

totale aantal rijen. 

 

De Flora en faunawet 
De Flora en faunawet is altijd van toepassing. Deze regelgeving geldt voor kap van vergunning plichtige en 

voor vergunningsvrije bomen maar ook voor onderhoudswerkzaamheden aan bomen. 

 

Over deze wetten en regelgeving is meer informatie te vinden op http://www.hetlnvloket.nl 
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Artikel 4:11 Aanvraag vergunning 

1. De vergunning moet aangevraagd worden middels het officiële formulier voor de 

omgevingsvergunning. Deze is te vinden via www.omgevingsloket.nl. 

 

Artikel 4:12a Weigeringgronden 

1. Het college kan de vergunning weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang 

van: 

a. natuur- en milieuwaarden; 

b. landschappelijke waarden; 

c. cultuurhistorische waarden; 

d. de beeldbepalende waarde; 

e. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

f. de waarde van de houtopstand voor recreatie en leefbaarheid; 

g. Het college kan bij het weigeren of onder voorschriften verlenen van een vergunning tevens 

de boomwaarde als motivering gebruiken. Zij verwijzen zo veel mogelijk naar bestemmings-, 

groen-, bomen- of landschapsplannen. 

h. Een kapvergunning kan worden geweigerd op de enkele grond dat de bouw- of 

aanlegplannen nog niet definitief zijn. 

 

2. Voor een monumentale boom of houtopstand wordt geen kapvergunning afgegeven, tenzij 

er naar het oordeel van het college sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare 

orde en veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. 

3. De burgemeester? kan toestemming geven tot direct vellen, indien er sprake is van grote 

gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang. 

 

 

Artikel  4.12b Vervaltermijn vergunning 

1. De vergunning vervalt indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na afgifte volledig gebruik van 

is gemaakt. 

2. Het college kan in bijzondere omstandigheden de in lid 1 genoemde termijn verlengen. 

3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op de bijzondere voorschriften die gesteld zijn in een 

vergunning als bedoeld in artikel 4:12c en 4:12d. 

 

 

Artikel  4:12c Bijzondere vergunningsvoorschriften 

1 . Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een 

bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen moet worden 

herplant.  Indien het gemeentelijk beleid of een bestemmings-, bomen-, groen-, of landschapsplan de 

te vellen houtopstand als waardevol omschrijft, wordt, zo veel mogelijk, een herplantplicht opgelegd. 

2. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden 

bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting in het kader van de 

herplantplicht moet worden vervangen. 

3. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming 

van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna. 
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Artikel  4:12d Herplant-instandhoudingsplicht 

1. Indien de houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in artikel 4:11 van deze afdeling 

van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld, dan wel op andere wijze teniet is 

gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand 

bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de 

verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen 

een door hen te stellen termijn. 

2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden 

bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen. 

3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing 

is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de 

grond waarop zich de  houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen 

van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven 

aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen,  waardoor die 

bedreiging wordt weggenomen. 

 

Artikel  4:12e Schadevergoeding 

Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17 juncto artikel 13, 

vierde lid, van de Boswet. 

 

Artikel  4:12f Afstand van de erfgrenslijn 

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 

meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters. 

 
Artikel 4:12g Bestrijding van boomziekten 

1. Indien zich op een terrein een of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het college 

gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte is de rechthebbende, indien hij 

daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vastgestelde 

termijn te voldoen aan de gestelde verplichtingen in de aanschrijving. 

2. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de 

toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en 

voor rekening van de aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden 

verricht. 

 

Artikel 4:12h Monumentale bomen 

1. Het college heeft een lijst met monumentale bomen en houtopstanden. Deze lijst bevat 3 

categorieën van monumentale bomen en houtopstanden, namelijk: 

- nationale geregistreerde bomen; 

- provinciaal geregistreerde bomen; 

- gemeentelijk geregistreerde bomen. 

2. Voor iedere boom of houtopstand op de lijst wordt een voor ieder goed herkenbare omschrijving 

aangegeven met daarin het kadastrale perceelnummer en een aanduiding op de kaart, de eigenaar of 

de zakelijk gerechtigde, een foto en de reden van registratie. 

3. Het college draagt er zorg voor dat de lijst iedere 5 jaar geactualiseerd wordt.   

  

Artikel 4:12i Onderhoudsplicht monumentale bomen 

Het college bezit een bijzondere onderhoudsplicht voor de eigen monumentale houtopstand zoals 

een goed beheerder betaamt. 
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Artikel 4:12j Bestemming monumentale bomen 

Het college kan aan de standplaatsen van monumentale bomen de bestemming "groeiplaats boom" 

verlenen, onder vermelding van de stam- en kroonprojectie van deze bomen. Daarmee wordt de plek 

in het bestemmingsplan gereserveerd voor een (monumentale) boom ook nadat de bestaande boom 

gekapt wordt. 

 

Artikel 4:12k Bescherming bomen 

1 . Het is verboden om houtopstanden, die openbaar eigendom zijn; 

       a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken; 

       b. daaraan snoeiwerk te verrichten behoudens door bevoegde ambtenaren of in opdracht van 

bevoegde ambtenaren, ter uitoefening van de aan hun opgedragen boomverzorgende taak; 

2. Het is verboden om een of meer voorwerpen in of aan een openbare houtopstand aan te brengen 

of anderszins te bevestigen, behoudens met een vergunning van het college. 

 

Artikel  4:12l Aansprakelijkheid 

Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 4:12e, eerste of tweede lid, of in artikel 4:12f, 

eerste of tweede lid, is gegeven, onderscheidenlijke een verplichting als bedoeld in artikel 4:12g is 

opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen. 
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