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Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen

Artikel 4:8 Natuurlijke

-,~.,_E....-,

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de
gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig
ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte
te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en
putten buiten gebouwen
Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich
niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de
gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

Afdeling

3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10 Begripsbepalingen
1. ln deze afdeling wordt verstaan onder:
a. houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;
b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen.
2. ln deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten,
alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering
van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning

voor het vellen van houtopstanden

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of te
doen vellen. Het verbod geldt uitsluitend voor bomen die:
a. voorkomen op de vigerende lijst 'inventarisatie waardevol groen'; en/of
b. eigendom zijn van de gemeente of de provincie en een diameter van de stam
hebben van meer dan 30 cm op een hoogte van 1,30 meter boven het maaiveld;
en/of
c. binnen de bebouwde kom vallen onder de meldingsplicht van de Boswet.
2. ln afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
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3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.
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4. Op de vergunning is paragraaf 4.1 .3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege

i.

[gereserveerd]
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