GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2017/05

MEMO
Aan

: de Raad- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Memo: Wijziging komgrenzen bebouwde kom Boswet
(vanaf 1-1-2017 wet Natuurbescherming)

Datum

: 12 januari 2017

Geachte raad- en burgerleden,
Inleiding
De laatste bebouwde kom Boswet van de gemeente Boekel stamt uit de jaren 80.
Inmiddels zijn er nieuwe wijken bijgekomen en is het gemeentelijk kapbeleid meerdere
malen aangepast. Voor het kappen van bomen zijn er regels vanuit het gemeentelijk
beleid, maar ook vanuit de Boswet. Voor burgers zorgt dit voor onduidelijkheid. Het is niet
altijd helder bij wie ze moeten zijn als ze een boom willen kappen of wie aan zet is voor
handhaving als ergens bomen worden gekapt. Kortom, dit kan een stuk duidelijker voor
de burgers.
Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe wet Natuurbescherming. In deze wet zijn de boswet, de
flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet samengevoegd. De huidige grens van de
bebouwde kom Boswet in Boekel is hiermee automatisch de bebouwde kom wet
Natuurbescherming geworden. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de grenzen te
wijzigingen.
Wat is de bebouwde kom boswet?
Om het totale oppervlakte van bosgebieden in Nederland op peil te houden was de Boswet van
toepassing. Inmiddels maken deze regels onderdeel uit van de wet Natuurbescherming. Het is
een wet die nadrukkelijk de kwantiteit van de bossen beschermt. In het kader van de wet
Natuurbescherming is er geen vergunningsplicht maar een meldingsplicht bij het kappen van
bomen. Een boom valt onder de wet Natuurbescherming als het gaat om boom die deel uit
maakt van een bosgebied groter dan 10 are (1.000 m2) of als deze in een rijbeplanting van
meer dan 20 bomen staat. De wet is alleen van toepassing op bomen die buiten de bebouwde
kom wet Natuurbescherming liggen. Voor solitaire bomen buiten de grenzen van de bebouwde
kom wet Natuurbescherming, gelden de gemeentelijke regels.
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Huidige bebouwde kom Boswet Boekel
Ongeveer 35 jaar geleden is voor het laatst de bebouwde kom boswet van de gemeente Boekel
vastgesteld. Deze grenzen zijn sinds 1 januari 2017 automatisch de grenzen van de bebouwde
kom wet Natuurbescherming geworden. De afgelopen 35 jaar zijn er verschillende wijken
bijgekomen, zoals de Dooleggen, de Boschberg, de Vlonder en de Donk. Deze wijken liggen nu
nog (deels) buiten de grenzen van de bebouwde kom wet Natuurbescherming. Daarnaast ligt
de focus van de wet Natuurbescherming op de kwantiteit van de bomen en niet op de kwaliteit.
Om kwalitatieve bomen en bosgebieden in Boekel beter te beschermen wordt voorgesteld om
de grenzen van de bebouwde kom wet Natuurbescherming te verleggen.
Wijziging bebouwde kom wet Natuurbescherming Boekel
Het gemeentelijk kapbeleid beschermt gemeentelijke bomen, provinciale bomen en bomen die
voorkomen op de lijst waardevol groen. Volgens de wet Natuurbescherming mag de gemeente
voor bepaalde bomen geen vergunning verplicht stellen. Dit geldt voor bomen die buiten de
grenzen van de bebouwde kom wet Natuurbescherming liggen en die deel uitmaken van een
bosgebied groter dan 1.000 m2 of in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen staan.
Voor een deel van de bomen die op de lijst waardevol groen staan, mag de gemeente dus
eigenlijk geen vergunning verplicht stellen. Deze bomen zijn wel beschermd in het kader van de
wet Natuurbescherming. Deze bescherming zorgt echter alleen dat de hoeveelheid bomen
hetzelfde blijft, maar beschermt niet de specifieke bomen en hun kwalitatieve natuurwaarden.
Het voorstel is om de grenzen van de bebouwde kom wet Natuurbescherming gelijk te leggen
met de gemeentelijke kadastrale buitengrenzen. Hierdoor komen alle bomen en bosgebieden
onder het gemeentelijk beleid te vallen en zijn bomen niet dubbel beschermd. Daarnaast wordt
het voor burgers duidelijker welke regels er gelden. Als de bomen niet door de gemeente
beschermd zijn, dan zijn er ook geen provinciale of andere regels.
Ambtelijke last
Door de wet Natuurbescherming (voorheen de Boswet) als het ware buiten werking te stellen,
zou de ambtelijke last in toezicht en het verlenen van vergunningen kunnen toenemen. Er is
navraag gedaan bij de provincie, zij geven aan dat van elke melding in het kader van de wet
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Natuurbescherming de gemeente een afschrift ontvangt. De afgelopen 2,5 jaar is geen enkele
melding door de gemeente Boekel ontvangen. Voor wat betreft het toezicht houden op het
illegaal vellen van bomen, vertrouwen we op onze collega’s van de buitendienst, de
toezichthouders van de gemeente Boekel, Stichting Bomen Boekel en andere burgers. Bij twijfel
wordt nu al vaak contact gezocht met de gemeente, hierdoor is vrij snel duidelijk of er sprake is
van een illegale velling of niet. Al met al, verwachten we niet dat de ambtelijke last zal
toenemen door het aanpassen van de bebouwde kom wet Natuurbescherming
Aanpassing APV
Door de wijzigingen in komgrenzen, zal ook het kapbeleid van de gemeente Boekel op een
aantal punten moeten worden aangepast. Deze aanpassing wordt geregeld in de APV. Het
college heeft ingestemd met kaders voor het aanpassen van het gemeentelijk kapbeleid. Deze
kaders worden vertaald in een aanpassing van de APV.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
- Uitsplitsing in volgende boomsoorten:
o Monumentale boom
o Waardevolle boom
o Gemeentelijke of provinciale boom
o Bosgebieden
- Diameter van 30 cm wordt omtrek van 95 cm (deze maten zijn met elkaar vergelijkbaar)
- Meldingsplicht voor bosgebieden en kleinere gemeentelijke bomen
- Herbeplantingsplan indienen bij aanvraag vergunning
Het college neemt een ontwerpbesluit over de nieuwe grenzen van de bebouwde kom wet
Natuurbescherming. Bij dit ontwerpbesluit wordt een tekstuele toelichting gevoegd, waarin de
voorgenomen veranderingen in het gemeentelijk kapbeleid zijn opgenomen.
Ontwerp bebouwde kom wet Natuurbescherming
Het college heeft een ontwerpbesluit genomen om het bovenstaande te vertalen in een kaart
met daarop de komgrenzen van de wet Natuurbescherming. Dit ontwerp ligt vanaf 2 februari 6
weken ter inzage. Eventuele zienswijzen worden verwerkt in het raadsvoorstel. De verwachting
is dat de gemeenteraad op 1 juni zowel de nieuwe grenzen van de bebouwde kom wet
Natuurbescherming als de aangepaste APV kan vaststellen.
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