Beleidsregel omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand 2017
Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Awb juncto artikel 4:11 APV stellen wij de volgende beleidsregel vast
voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand;
Kaart Beschermde Bomen Boekel 2017
1. Deze beleidsregel is van toepassing op alle bomen die voorkomen op de kaart ‘Beschermde Bomen
Boekel 2017’
2. Op de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’ wordt onderscheidt gemaakt tussen:
a. Monumentale bomen
b. Waardevolle bomen
c. Gemeentelijke of provinciale bomen
d. Bosgebieden
3. Voor alle monumentale bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht
4. Voor alle waardevolle bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht
5. Voor alle gemeentelijke of provinciale bomen met een omtrek van de stam van 95 cm of groter op
een hoogte van 1,30 boven het maaiveld, geldt een vergunningsplicht en herplantplicht
6. Voor bomen die onderdeel uitmaken van een bosgebied geldt een meldingsplicht en bij een afname
van het oppervlakte ook een herplantplicht
Aanvraag omgevingsvergunning kappen
7. Een aanvraag voor het vellen van een houtopstand kunt u indienen via:
a. het aanvraagformulier omgevingsvergunning voor het onderdeel kappen via
www.omgevingsloket.nl, dit kunt u digitaal invullen of uitprinten en opsturen naar de
gemeente
8. Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen meegestuurd te worden:
a. Situatietekening met daarop de te vellen bomen
b. Toestemming van de eigenaar van het perceel waarop de houtopstand zich bevindt (indien
van toepassing). Deze toestemming is niet benodigd indien het gemeentelijke
houtopstanden betreft
c. Herbeplantingsplan met daarop in ieder geval de locatie, de soort en de omtrek van de
boom/bomen (indien de aanvrager zelf herplant)
9. Indien een aanvrager niet de benodigde bijlagen zoals aangegeven in lid 8 heeft meegestuurd,
wordt de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid gesteld binnen twee
weken alsnog de benodigde bijlagen op te sturen. Indien de benodigde bijlagen niet binnen twee
weken zijn ontvangen, wordt besloten de aanvraag niet te behandelen
10. Herplantplicht of herplantvergoeding
a. Aan een omgevingsvergunning kappen wordt altijd een herplantverplichting verbonden.
b. Aan de herplant kunnen bepaalde eisen worden gesteld
c. De aanvrager dient binnen 1 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning kappen de
herplant uitgevoerd te hebben
d. Indien de aanvrager niet zelf kan of wil herplanten wordt een herplantvergoeding in
rekening gebracht. De hoogte van deze herplantvergoeding is afhankelijk van de soort
boom:
i. Voor monumentale bomen geldt een herplantvergoeding van € 750
ii. Voor waardevolle bomen geldt een herplantvergoeding van € 500
iii. Voor gemeentelijke bomen geldt een herplantvergoeding van € 250

e. Van de omgevingsvergunning wordt pas gebruik gemaakt nadat de herplantvergoeding
zoals beschreven in lid 10 d is voldaan
f. Indien een aanvrager een vergunningplichtige boom kapt zonder dat een
omgevingsvergunning is verleend, vervalt de mogelijkheid om zelf her te planten. In dat
geval is de herplantvergoeding verplicht en wordt deze verviervoudigd.
Melding voor het kappen van een boom in een bosgebied
11. Bij een melding voor het kappen van een boom in een bosgebied dienen de volgende bijlagen
meegestuurd te worden:
a. Situatietekening met daarop de te vellen bomen
b. Toestemming van de gemeente of eigenaar van het perceel (indien van toepassing)
c. Herbeplantingsplan met daarop in ieder geval de locatie, de soort en de omtrek van de
boom/bomen (indien oppervlakte bos afneemt)
12. De melding dient minimaal 4 weken voor aanvang van de kap schriftelijk te zijn ingediend bij het
bevoegd gezag
a. U kunt de melding indienen via https://www.boekel.nl/meldingbosgebieden
13. Herplantplicht
a. Aan een melding voor het kappen van een boom in een bosgebied wordt een herplantplicht
verbonden indien het oppervlakte van het bosgebied afneemt
b. De herplant dient plaats te vinden op hetzelfde bosperceel als waarop de gevelde boom
stond
c. De aanvrager dient binnen 1 jaar na het indienen van de melding de herplant uitgevoerd te
hebben.
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