GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

6 november 2017

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Aanvulling op vaststellen grenzen bebouwde kom wet Natuurbescherming

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2017 besloten om de grenzen van de bebouwde kom Wet
natuurbescherming gelijk te leggen met de gemeentegrenzen. Dit besluit is genomen om de
regels voor houtopstanden eenduidiger te maken en heeft betrekking op hoofdstuk 4 van de Wet
natuurbescherming.
In hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming wordt echter ook gesproken over een bebouwde
kom. Nu blijkt dat hiermee dezelfde bebouwde kom wordt bedoeld als in hoofdstuk 4. Door het
besluit van de gemeenteraad van 12 oktober 2017, zou in heel de gemeente Boekel niet meer
met een geweer gejaagd mogen worden. Het besluit van de gemeenteraad is nog niet
gepubliceerd en dus nog niet in werking getreden. Het was niet de intentie om jagen met een
geweer in heel Boekel de verbieden, daarom wordt met dit voorstel het besluit van 12 oktober
2017 aangevuld.
Met het voorstel wat nu voorligt worden 2 aparte grenzen van de bebouwde kom Wet
natuurbescherming vastgesteld. De eerste grens heeft betrekking op hoofdstuk 4 van de Wet
natuurbescherming en gaat over de houtopstanden. Hierbij is het besluit van de gemeenteraad
van 12 oktober 2017 van toepassing, enkel de naam zal iets wijzigingen. De tweede grens heeft
betrekking op hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming en gaat onder andere over de jacht.
Deze grens wordt gelijk getrokken met de bebouwde komgrens in het kader van de
Wegenverkeerswet. Dit is de bebouwde kom zoals die buiten met borden is aangegeven.
Voorgesteld besluit:
a. Het besluit van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 met betrekking tot de bebouwde kom
Wet natuurbescherming niet in werking te laten treden
b. De bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming
vast te stellen en te laten samenvallen met de huidige gemeentegrens en eventuele
wijzigingen daarvan in de toekomst
c. De bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming
vast te stellen en te laten samenvallen met de huidige bebouwde komgrenzen in het kader
van de Wegenverkeerswet en eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst
d. De oude grens bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) in te trekken
e. De zienswijze van de provincie Noord-Brabant ongegrond verklaren en informeren over het
besluit van de gemeenteraad
f. De zienswijze van de Bomenstichting Nederland ongegrond verklaren en informeren over
het besluit van de gemeenteraad
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Inleiding/probleemstelling:
Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de 1e wijziging van de APV en de nieuwe grenzen
van de bebouwde kom in het kader van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Nadien werden
we door de provincie gewezen op artikel 3.21 lid 3 van de Wet natuurbescherming. In dit artikel
staat dat het verboden is om de jacht uit te oefenen met een geweer in de bebouwde kom of de
daarraan grenzende terreinen.
De provincie geeft aan dat dit om dezelfde bebouwde kom gaat, zoals de gemeenteraad op 12
oktober heeft vastgesteld, ondanks dat het in een ander hoofdstuk van de wet is geregeld.
Volgens artikel 3.21 van de Wet natuurbescherming mag er in heel Boekel nu niet meer gejaagd
worden. Aangezien het besluit van 12 oktober nog niet is gepubliceerd en dus nog niet in werking
is getreden wordt voorgesteld dit aan te vullen en daarna pas te publiceren.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het college van B&W heeft op 24 januari 2017 het ontwerpbesluit genomen voor de wijziging van
de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming. Dit ontwerpbesluit heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen.
De gemeenteraad is door middel van een memo (30 januari 2017) geïnformeerd over het
ontwerpbesluit.
De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2017 de grenzen vastgesteld en de zienswijzen ongegrond
verklaard. De nieuwe grenzen zijn echter nog niet gepubliceerd.
Beoogd resultaat:
Het besluit dat op 12 oktober door de gemeenteraad is genomen niet in werking te laten treden
maar aan te vullen door twee verschillende bebouwde komgrenzen in het kader van de Wet
natuurbescherming vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdstuk 3 (o.a.
jagen) en hoofdstuk 4 (houtopstanden).
Keuzemogelijkheden:
De gemeenteraad kan ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met deze aanvulling en het eerdere
besluit onveranderd te publiceren. Dit heeft als gevolg dat er in de hele gemeente Boekel niet
meer met een geweer gejaagd mag worden.
Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant al aangegeven, dat als we het besluit ongewijzigd
publiceren, zij een voorlopige voorziening zullen aanvragen. Dit betekent dat het besluit nog niet
in werking treedt.
Argumenten:
Als aanvulling op het eerder genomen besluit van 12 oktober 2017 wordt voorgesteld om het
besluit aan te vullen. Deze aanvulling heeft betrekking op de bebouwde kom zoals bedoeld in
hoofdstuk 3 en 4 van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft ons (na het besluit van de
gemeenteraad) medegedeeld dat het in beide hoofdstukken over dezelfde grenzen van de
bebouwde kom gaat.
Hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming (houtopstanden)
Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming gaat over houtopstanden en vindt zijn oorsprong in
de Boswet. De Boswet is (samen met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet)
opgegaan in de Wet natuurbescherming en terug te vinden in hoofdstuk 4.
De gemeenteraad heeft besloten om de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming
gelijk te leggen met de grenzen van de gemeente met als doel duidelijkheid over de kapregels
voor de burgers. Burgers hoeven alleen nog maar bij de gemeente te zijn als ze willen weten of
een boom gekapt mag worden of niet. Geen onduidelijke regels over aantal bomen in
laanstructuren, hoeveelheid ares, verschillende soorten en uitzonderingssoorten.
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Het doel van dit besluit was dus duidelijk. Het gaat over houtopstanden en de regels die hierbij
horen. Het heeft dus alleen betrekking op hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming.
Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming (jagen)
Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming gaat over soorten, beschermingsregimes,
schade/overlastbestrijding en jacht.
In artikel 3.21 lid 3 wordt gesproken over een bebouwde kom die bij besluit van de gemeenteraad
wordt vastgesteld. Binnen deze bebouwde kom mag men niet met een geweer jagen.
Voor wat betreft de bebouwde kom Wet natuurbescherming zoals bedoeld in hoofdstuk 3 wordt
voorgesteld om deze gelijk te laten lopen met de bebouwde kom in het kader van de
Wegenverkeerswet. Het is dan verboden om binnen deze bebouwde kom en de direct daaraan
grenzende percelen met een geweer te jagen. Een plattegrond van deze grens is als bijlage
toegevoegd.
Financiële gevolgen en dekking:
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Risico’s:
Belanghebbende kunnen tegen het definitieve besluit bezwaar maken bij de gemeenteraad.
Vervolgens is er nog beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State mogelijk.
De provincie volgt onze besluitvorming nauwkeurig. Er wordt verwacht dat zij verder zullen gaan
in de beroepsprocedure.
Communicatie:
De jagersvereniging is op de hoogte gebracht van dit raadsvoorstel en er is uitleg gegeven over
de inhoud en de gevolgen ervan. Bij eventuele vragen nemen zij contact op met de betreffende
ambtenaar.
Het besluit van de gemeenteraad wordt gepubliceerd en ligt gedurende 6 weken ter inzage.
Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hierover geïnformeerd.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing
Voorstel:
a. Het besluit van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 met betrekking tot de bebouwde kom
Wet natuurbescherming niet in werking te laten treden
b. De bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming
vast te stellen en te laten samenvallen met de huidige gemeentegrens en eventuele
wijzigingen daarvan in de toekomst
c. De bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming
vast te stellen en te laten samenvallen met de huidige bebouwde komgrenzen in het kader
van de Wegenverkeerswet en eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst
d. De oude grens bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) in te trekken
e. De zienswijze van de provincie Noord-Brabant ongegrond verklaren en informeren over het
besluit van de gemeenteraad
f. De zienswijze van de Bomenstichting Nederland ongegrond verklaren en informeren over
het besluit van de gemeenteraad
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Raadsvoorstel ‘vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming’ d.d. 12
oktober 2017
2. Raadsbesluit ‘vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming’ d.d. 12
oktober 2017
3. Plattegrond bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 4 (Houtopstanden) van
de Wet natuurbescherming
4. Plattegrond bebouwde komgrenzen in het kader van hoofdstuk 3 (Soorten) van de Wet
Natuurbescherming
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