BOMENVERORDENING 2013
De raad der gemeente Beesel;
gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2013;
overwegen dat het wenselijk is regels te stellen voor het beschermen van houtopstanden;
gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Boswet, in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 2.2 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in de Algemene wet bestuursrecht;
besluit vast te stellen de volgende:

BOMENVERORDENING 2013
De werking van deze bomenverordening is uitsluitend bedoeld voor houtopstanden die geplant zijn als
solitaire boom, boomgroepen, bomenrijen of laan en behorende tot gemeentelijke en particuliere
houtopstanden in de gemeente Beesel. In geval waarin deze verordening niet voorziet beslist het
college van burgemeester en wethouders van Beesel.
Begripsomschrijvingen
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een diameter van de stam van
minimaal 10 centimeter gemeten op 1 meter hoogte boven het maaiveld. Ingeval van meer
stammen geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.
b. Houtopstand: één of meer bomen die zijn aangeplant als boom, boomgroep,
bomenrij of laan.
c. Knotten of kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen
takhout bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk
onderhoud
d Vellen: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de
dood of ernstige beschadiging of vormverlies van de houtopstand ten gevolge hebben.
e. Dunnen: het selectief vellen binnen een houtopstand ter bevordering van de ontwikkeling
van de houtopstand.
f. Bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1
lid 5 van de Boswet.
g. Boomwaarde: het bedrag dat wordt berekend volgens de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen (N.V.B.T.B.);

Hoofdstuk 1: Het beschermen en handhaven van particuliere houtopstanden.
Artikel 1. Kapverbod.
1.
2.

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde gezag een houtopstand te vellen of te
laten vellen.
Het verbod geldt niet voor een houtopstand buiten de bebouwde kom als het betreft:
a. Houtopstanden die vallen onder het regime van de boswet.
b. Houtopstanden die zijn aangelegd in het kader van het Limburgs Erf.
c. Particuliere bomen, met een diameter minder dan 40 centimeter of omtrek van 125 cm. en
die deel uitmaken van erven en tuinen. De diameter/omtrek wordt gemeten op 1 m. boven het
maaiveld.
d. Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet.
e. Bomen of houtopstanden met een slechte vitaliteit die een gevaar vormen voor
mensen, dieren en zaken in de directe omgeving van de boom, zulks ter beoordeling van de
door het college aangewezen toezichthouders.

3.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bomen binnen de bebouwde kom
inzake de Boswet als het betreft:
a. Particuliere bomen met een diameter minder dan 40 cm of omtrek van 125 cm. De
diameter/omtrek wordt gemeten op 1 m. hoogte boven het maaiveld.
b. Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet.
c. Houtopstanden die zijn aangelegd in het kader van het Limburgs Erf.
d. Bomen of houtopstanden met een slechte vitaliteit die een gevaar vormen voor
mensen, dieren en zaken in de directe omgeving van de boom, zulks ter beoordeling van
de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 2 Aanvraag vergunning.
1.
2.

De vergunning moet worden aangevraagd door de eigenaar of door een
(rechts)persoon met toestemming van de zakelijk gerechtigde.
Wanneer het bureau LASER aan het college een afschrift heeft toegezonden van de
ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het college dit
afschrift mede als een vergunningaanvraag.

Artikel 3 Weigeringsgronden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De vergunning kan worden geweigerd indien de boom of houtopstand deel uitmaakt van de
vastgestelde lijst monumentale bomen.
De vergunning kan worden geweigerd als de boom behoort tot de waardevolle bomen en
de aanvraag is getoetst volgens BIJLAGE 1.
Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning verlenen onder voorwaarden.
Verleende vergunningen gelden niet eerder dan 6 weken na bekendmaking ervan aan de
aanvrager.
Lid 4 is niet van toepassing wanneer vergunning is verleend, ter afwending van gevaar voor
mensen, dieren en zaken in de directe omgeving van de boom.
De vergunning wordt geacht te zijn geweigerd, indien geen beslissing is genomen
binnen de wettelijke beslissingstermijn.

Artikel 4 Bijzondere vergunningsvoorschriften
1.
2.

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.
Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens
worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze nietgeslaagde beplanting moet worden vervangen.

Artikel 5 Herplant-/instandhoudingsplicht
1.

2.
3.

4.

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van
toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld dan wel op andere wijze
tenietgegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de
houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de
door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn.
Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij worden bepaald
binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet
worden vervangen.
Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van
toepassing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het college aan de
zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan
degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting
opleggen om overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te
stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.
Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is
opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 6 Schadevergoeding
Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 13
en artikel 17, vierde lid, van de Boswet.
Artikel 7 Verhouding tussen kap- en bouw- of aanlegvergunning
1.
2.

Een kapvergunning kan worden geweigerd op grond van dat de bouw- of
aanlegplannen nog niet definitief zijn.
Een kapvergunning kan worden geweigerd, nadat een bouw- of aanlegvergunning is
verleend, indien de rechthebbende aanvrager van een kapvergunning niet, of niet tijdig, of niet
volledig de aanwezigheid heeft gemeld van een monumentale of waardevolle houtopstand
aan burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2: Het beschermen en handhaven van gemeentelijk bomen en
houtopstanden.
Voorgesteld wordt voor gemeente Beesel het nee/tenzij principe te hanteren.
Dit houdt in dat gemeentelijke bomen niet worden gekapt, tenzij daar goede redenen voor zijn.
Als bomen behoren tot gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen of tot de hoofd- of
bijstructuur van het gemeentelijk bomenbestand moeten zij zo veel mogelijk worden beschermd en
gehandhaafd. Op deze manier genieten de meeste gemeentelijke bomen bescherming.
Indien het verzoek wordt ingediend een gemeentelijke boom of bomen te kappen moet een aanvraag
omgevingsvergunning voor het kappen worden ingediend als de boom of bomen een doorsnee
hebben van meer dan 40 cm of een omvang groter dan 125 cm gemeten op 100 cm boven het
maaiveld. Gemeentelijke houtopstanden die vallen onder het regime van de boswet zijn vrijgesteld.
In geval van een vergunningaanvraag gelden de volgende regels.
Artikel 7 Aanvraag vergunning.
1.

De vergunning moet worden aangevraagd door de eigenaar of door een
(rechts)persoon met toestemming van de zakelijk gerechtigde.

Artikel 8 Weigeringsgronden.
1.
2.
3.
4.

Het verzoek tot kappen kan worden geweigerd indien de boom of houtopstand deel
uitmaakt van de vastgestelde lijst monumentale bomen of hoort tot de hoofd- of bijstructuur
gemeentelijke bomen.
Het verzoek tot kappen kan worden geweigerd als de boom niet behoort tot de vastgestelde
lijst monumentale bomen en hoofd- en bijstructuur en de aanvraag is getoetst volgens
BIJLAGE 2.
Verleende vergunningen gelden niet eerder dan 6 weken na publicatie ervan in het
plaatselijk weekblad.
Lid 3 is niet van toepassing wanneer vergunning is verleend, ter afwending van gevaar voor
mensen, dieren en zaken in de directe omgeving van de boom.

Artikel 9 Het vervangen van gemeentelijke houtopstanden.
Het tenzij principe treedt in werking bij de volgende situaties.
1
2
3

Beheertechnische aspecten: veiligheid, ziekten en plagen, groeiontwikkeling/uitdunnen,
verkeerde boomsoortkeuze.
Overlast voor burgers en verkeer.
Bouwkundige projecten en andere infrastructurele plannen.

Omschrijving van redenen betreffende deze 3 situaties staan in BIJLAGE 4.

Artikel 10 Afstand tot de erfgrens.
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op nihil voor bomen, heesters
en hagen in eigendom van de gemeente.

Hoofdstuk 3: Lijst met monumentale houtopstanden.
Artikel 10. Lijst monumentale bomen.
Het college stelt een lijst vast met monumentale houtopstanden (bomenlijst).
Artikel 11.
De lijst vermeldt monumentale bomen en de plaatselijke aanduiding, de
tenaamstelling van de eigenaar en een beschrijving, waarbij de bijzondere waarde van de boom of
houtopstand wordt vermeld. Tevens worden één of meer foto's en een kaart bijgevoegd met daarop
aangeduid de exacte situering van de monumentale houtopstand.
Artikel 12.
Het college legt criteria vast aan de hand waarvan wordt besloten een boom of houtopstand op de
lijst te plaatsen BIJLAGE 3.
Artikel 13.
Het college maakt de bomenlijst bekend aan de belanghebbenden.

Hoofdstuk 4: Slotbepaling.
Artikel14.
Deze verordening kan worden aangehaald als Bomenverordening 2013.
Artikel15.
Deze verordening treedt in werking na publicatie.
Artikel 16.
Bij het in werking treden van deze verordening vervalt Hoofdstuk 4 afdeling 5 van de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Artikel 17.
Van toepassing blijven de besluiten die genomen zijn op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Hoofdstuk 4 afdeling 5.

Artikel 18.
Op aanvragen die voor de vaststelling van deze bomenverordening zijn ingediend, blijft de APV, als
genoemd onder artikel 17 van toepassing.
Reuver, 24 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Beesel,
secretaris,
R.R..Halfman

burgemeester,
P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Beesel in zijn openbare vergadering van 24 juni 2013.

Griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

BIJLAGE 1
A

TOETSINGSCRITERIA KAP PARTICULIERE BOMEN

Als één van de onderstaande punten van toepassing is kan dat reden zijn om de
aangevraagde vergunning te weigeren.
1 De boom staat op de monumentale bomenlijst.
2 De boom heeft een bijzonder natuurwaarde.
3 De boom draagt bij aan de landschappelijke waarde of aan de waarde van het dorpsschoon.
4 De boom heeft een cultuurhistorische waarde.

B

Als één van de 4 redenen onder A van toepassing is wordt alleen medewerking verleend aan
de aangevraagde kap als er sprake is van één van de twee hieronder genoemde situaties.
1 De veiligheid van een boom kan niet langer worden gegarandeerd.
2 De eigenaar ondervindt onevenredig overlast van een boom.
Van onevenredige overlast is sprake als er 10 of meer punten worden gescoord volgens
onderstaande tabel
Soort overlast.
Schaduwwerking:
- Boom aan de noordoost- of noordwestzijde van de woning.
- Boom aan de noordzijde van de woning.
- Boom aan de westzijde- of oostzijde van de woning.
- Boom aan de zuidwest- zuidoostzijde van de woning.
- Boom aan de zuidzijde van de woning.

1 punt.
2 punten.
2 punten.
3 punten.
4 punten.

Standplaats:
- De kroon van de boom komt tot 10 meter van de woning.
- De kroon komt tot 5 – 10 meter van de woning.
- De kroon komt tot 0 – 5 meter van de woning.
- De kroon reikt tot aan de woning.
- De kroon komt tegen of reikt over de woning.

0 punten.
1 punt.
2 punten.
3 punten.
10 punten.

Overige aantoonbare overlast.
De aanvrager dient aannemelijk te maken dat de overlast wordt veroorzaakt door de boom.
- Plaagdieren, vruchten/blad, vogelpoep e.d.
1 punt.
- Veel wortelgroei in tuin.
2 punten.
- Zonwering bij zonnepanelen
3 punten.
- vermindering van opbrengst oogst/schaduwwerking
3 punten.
- Vocht en schimmelvorming bij gebouwen.
5 punten.
- Aantasting fundering door wortelgroei.
10 punten.
De vergunning wordt verleend als de som van de punten 10 of meer bedraagt.
C

In gevallen waarin deze bijlage niet voorziet beslist het college van burgemeester en
wethouders.

BIJLAGE 2

TOETSINGSCRITERIA KAP GEMEENTELIJKE BOMEN.

Een gemeentelijke boom kan alleen gekapt worden als er een zwaarwegende reden voor is.
In deze bijlage zijn de toetsingscriteria opgenomen.
De gemeente toetst aan de hand van deze bijlage een aanvraag om kap van een gemeentelijke boom
of bomen in geval van overlast.
A

Als één van de onderstaande punten van toepassing is, kan dat reden zijn het verzoek tot
kappen te weigeren.
1 De boom behoort tot de hoofd- of bijstructuur gemeentelijke bomen.
2 De boom staat op de monumentale bomenlijst.
3 De boom of bomen hebben een bijzonder natuurwaarde.
4 De boom draagt bij aan de landschappelijke waarde of aan de waarde van het dorpsschoon.
5 De boom heeft een cultuurhistorische waarde.

B

De aanvrager ondervindt onevenredig overlast van een boom of bomen en deze bomen
behoren niet tot de in A genoemde bomen.
Van onevenredige overlast is sprake als er 10 of meer punten worden gescoord volgens
onderstaande tabel
Soort overlast.
Schaduwwerking:
- Boom aan de noordoost- of noordwestzijde van de woning.
- Boom aan de noordzijde van de woning.
- Boom aan de westzijde- of oostzijde van de woning.
- Boom aan de zuidwest- zuidoostzijde van de woning.
- Boom aan de zuidzijde van de woning

1 punt.
2 punten.
2 punten.
3 punten.
4 punten.

Standplaats:
- De kroon van de boom komt tot 10 meter van de woning.
- De kroon komt tot 5 – 10 meter van de woning.
- De kroon komt tot 0 – 5 meter van de woning.
- De kroon reikt tot aan de woning.
- De kroon komt tegen de woning of reikt over de woning.

0 punten.
1 punt.
2 punten.
3 punten
10 punten.

Overige aantoonbare overlast.
De aanvrager dient aannemelijk te maken dat de overlast wordt veroorzaakt door de boom.
- Plaagdieren, vruchten/blad, vogelpoep e.d.
1 punt.
- Veel wortelgroei in tuin.
2 punten.
- vermindering van opbrengst oogst/schaduwwerking
3 punten.
- Zonwering bij zonnepanelen
3 punten.
- Vocht en schimmelvorming bij gebouwen.
5 punten.
- Aantasting fundering door wortelgroei.
10 punten.
De aanvraag wordt gehonoreerd als de som van de punten 10 of meer bedraagt.
C

In gevallen waarin deze bijlage niet voorziet beslist het college van burgemeester en
wethouders.

Bijlage 3: Selectiecriteria monumentale bomen
De definitie van monumentale boom kan als volgt worden gegeven:
Beschermde boom, bomenrij, bomenlaan of boomgroep die geplaatst is op de
lijst van monumentale bomen.
Om op de lijst te worden opgenomen, moeten de bomen aan een aantal criteria
voldoen.
Deze criteria zijn:
1

Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder.

2

Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan;

3

Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer

4

Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of
architectonisch geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te
nemen in de lijst, ook al voldoen de bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde
criteria);

5

De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving

6

De boom heeft een cultuurhistorische waarde:
Gedenkbomen
Markeringsbomen, geplant ter markering (bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch
gebied of bakenbomen langs rivieren.
Kruis-/kapelbomen (geplant langs kruisbeeld of kapel).
De boom heeft een dendrologische waarde (vanwege zijn soort en variëteit in combinatie met
leeftijd, grootte en zeldzaamheid). Uitgangspunt voor zeldzaamheid zijn de
sortimentsrichtlijnen van de NVTB;

7

N.B. Een boom hoeft niet aan alle criteria te voldoen om op de lijst geplaatst te worden.
De boom of bomen dienen minimaal aan de punten 1 en 2 te voldoen en aan 1 van de andere
punten.

BIJLAGE 4

HET VERVANGEN VAN GEMEENTELIJKE HOUTOPSTANDEN.

Beheertechnische redenen.
Veiligheid.
Gemeente Beesel is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 8000 gemeentelijke bomen.
De gemeente moet voldoen aan haar zorgplicht.
Dit betekent dat 1x per 3 jaar alle bomen visueel geïnspecteerd worden op gebreken.
Wanneer gebreken worden geconstateerd die een gevaar vormen voor de omgeving moeten zij
worden weggenomen door beheermaatregelen.
Als het gevaar niet kan worden weggenomen door beheermaatregelen wordt de boom/bomen gekapt.
Ziekten en plagen.
Ziekten.
Er bestaan een aantal ziekten die dodelijk zijn voor bomen.
Dit zijn o.a. bacterievuur, iepeziekte en kastanjeboedingsziekte.
Wanneer bomen ernstig zijn aangetast door ziekten kunnen zij een gevaar zijn voor de omgeving en
tevens voor besmetting zorgen van soortgenoten in de nabijheid. Aangetaste bomen worden
verwijderd.
Plagen.
Bomen worden aangetast door insecten. Indien de stabiliteit van de boom in het geding komt wordt de
boom of bomen verwijderd.
Het komt voor dat de stabiliteit niet in het geding is maar dat insecten jaarlijks grote overlast
veroorzaken aan omwonenden. We spreken dan van een plaag. Als regelmatig terugkerende plagen
voor overlast blijven zorgen en de bestrijding lastig is en hoge kosten met zich meebrengen dienen
bomen vervangen te worden. Gemeente Beesel is zeer terughoudend inzake de inzet van chemische
bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Als de overlast met beschikbare biologische middelen niet
afdoende bestreden kan worden is het beter de boom of bomen te verwijderen en te kiezen voor een
andere boomsoort.
Groeiontwikkeling/dunning.
Het kan zijn dat bomen dicht op elkaar zijn geplant met de bedoeling later te dunnen. De bomen
belemmeren elkaars groei en ontwikkeling. Een aantal bomen worden verwijderd zodat de andere
bomen tot volle wasdom kunnen uitgroeien. Ook als bomen te klein blijven kan verwijdering gewenst
zijn.
Verkeerde boomsoortkeuze.
Bij het aanplanten is gekozen voor de verkeerde boomsoort. De bomen worden te groot voor hun
omgeving. De bomen ontwrichten de infrastructuur en bezorgen veel overlast aan omwonenden. De
bomen worden verwijderd voor zij tot volle wasdom kunnen uitgroeien.
Verkeerde groeiplaats.
Het kan zijn dat de ontwikkeling van de bomen belemmerd wordt door de groeiplaats of dat de
boomsoort onvoldoende op de plaats is afgestemd. Na verwijdering wordt de groeiplaats zo nodig
verbeterd en worden nieuwe bomen geplant.
Overlast voor burgers en verkeer.
Regelmatig worden er verzoeken ingediend voor het kappen van een gemeentelijke boom of bomen.
De redenen die worden aangehaald zijn divers. Het kan gaan over schaduwwerking, bladoverlast,
kwijnende beplanting, licht wegnemen, minder gewasopbrengst etc.
Als het gaat om monumentale- en waardevolle gemeentelijke bomen en bomen die behoren tot de
hoofdstructuur van het gemeentelijk bomenbestand worden geen verzoeken gehonoreerd. Als het
gaat om andere gemeentelijke bomen is de mate van overlast bepalend voor de beoordeling.
Verzoeken worden beoordeeld aan de hand van bijlage 1.
Indien bomen zodanig groot worden dat zij het zicht ontnemen of als bomen gevaar opleveren voor
het verkeer na reconstructies van wegen moeten zij worden gekapt indien gewone
beheermaatregelen niet voldoende zijn. Als bomen dermate hun vorm verliezen door
beheermaatregelen dat zij geen toekomstperspectief meer hebben moeten zij worden gekapt.

Bouwkundige projecten en andere infrastructurele plannen.
Regelmatig komen bomen in het gedrang door bouwkundige projecten en/of infrastructuele werken.
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de aanwezige bomen moet van te voren een onderzoek
plaatsvinden naar de status en vitaliteit van de bomen. Waar nodig dienen waardevolle en
monumentale bomen ingepast te worden in nieuwe plannen. Deze bomen moeten voldoende ruimte
krijgen om op de lange termijn uit te kunnen uitgroeien tot volle wasdom. Bij de uitvoering dienen
bestaande bomen te worden voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. Als bomen verwijderd
moeten worden zorgt de gemeente ter plaatse of elders voor voldoende compensatie.

