Was-wordt-lijst behorende bij collegevoorstel Bomenverordening 2019
Artikel 1
Begripsomschrijving
Was
Omgevingsverordening bijzondere bomen en
– groene structuren 2010
Boswet
Dunning:
- het kappen van bomen ter bevordering van
de ontwikkeling van de bomen die blijven
staan. Hierbij mogen de onderlinge
kroonafstanden niet groter worden dan de
ruimte die de bomen binnen 3 jaar weer
kunnen dichtgroeien. Binnen de houtopstand
mogen ook 1 of meer grotere ruimtes worden
gekapt. Voorwaarde is dat het totaal hiervan
niet meer bedraagt dan 10% van de
oppervlakte van de gehele houtopstand. De
onderlinge boomruimte mag hierbij niet
groter zijn dan 1,5 keer de lengte van de
overblijvende houtopstand. De open ruimtes
mogen niet direct aan de rand van het bos
worden gemaakt. En de open ruimtes
moeten worden gemaakt vanuit het oogpunt
van bosbouwkundig beheer. Dat wil zeggen
dat de handeling gericht moet zijn op
natuurlijke verjonging en om meer structuur
in het bos te krijgen. Er mogen geen
handelingen worden verricht die deze
natuurlijke processen tegengaan;

Erf: een al dan niet bebouwd perceel of een
gedeelte daarvan, dat direct is gelegen om
een gebouw (een woning of bedrijf) en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van
het gebruik van dat gebouw. In het geval van
een toegangsweg naar het gebouw is deze
geen onderdeel van het erf tenzij de weg is
omgeven door tuin;
Hakhout: het periodiek (tussen de tien en
twintig jaar) afzetten van één of meer bomen
of boomvormers, die na te zijn geveld
opnieuw op de stronk uitlopen;
Tuin: omheind of afgeperkt stuk grond,
behorende bij een (woon)huis en daaraan
sluitend, of het omgeven, waar bloemen
gekweekt of groenten enzovoort geteeld
worden.
Vellen:
- viel niet onder: rooien, met inbegrip van
verplanten
Geen definitie kweekgoed

Wordt
Bomenverordening 2019
Wet natuurbescherming
Dunning:
- vellen dat geschiedt als
verzorgingsmaatregel ter bevordering van de
groei van de overblijvende houtopstand.
Geconcretiseerd houdt dit in: het kappen van
bomen ter bevordering van de ontwikkeling
van de bomen die blijven staan. Hierbij
mogen de onderlinge kroonafstanden niet
groter worden dan de ruimte die de bomen
binnen 3 jaar weer kunnen dichtgroeien.
Binnen de houtopstand mogen ook 1 of meer
grotere ruimtes worden gekapt. Voorwaarde
is dat het totaal hiervan niet meer bedraagt
dan 10% van de oppervlakte van de gehele
houtopstand. Bij dunning worden open
plekken alleen geaccepteerd als het om
bospercelen gaat die breder zijn dan 30
meter. De onderlinge boomruimte mag
hierbij niet groter zijn dan 1,5 keer de lengte
van de overblijvende houtopstand (dus: 1,5
keer de hoogte van de houtopstand). De
open ruimtes mogen niet direct aan de rand
van het bos worden gemaakt. En de open
ruimtes moeten worden gemaakt vanuit het
oogpunt van bosbouwkundig beheer. Dat wil
zeggen dat de handeling gericht moet zijn op
natuurlijke verjonging en om meer structuur
in het bos te krijgen. Er mogen geen
handelingen worden verricht die deze
natuurlijke processen tegengaan;
Erf: een al dan niet bebouwd perceel of een
gedeelte daarvan, dat direct is gelegen om
een gebouw (een woning of bedrijf) en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van
het gebruik van dat gebouw. In het geval van
een toegangsweg naar het gebouw is deze
geen onderdeel van het erf;
Hakhout: het periodiek (tussen de vijf en
twintig jaar) afzetten van één of meer bomen
of boomvormers, die na te zijn afgezet
opnieuw op de stronk kunnen uitlopen;
Tuin: omheind of afgeperkt stuk grond,
aangrenzend aan een (woon)huis en dat is
ingericht ten behoeve van het woongenot;
Vellen:
- valt nu ook onder: rooien, met inbegrip van
verplanten
Kweekgoed:
- bomen die worden gekweekt met het
oogmerk deze te verhandelen en dat daartoe
regelmatig onderhoud aan de bomen en het

terrein alsmede handelsactiviteiten
plaatsvinden;
Artikel 2
Lijst bijzondere bomen en – groene structuren in Berkelland
Was
Wordt
Lid 1:
Lid 1:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd
om de bijzondere bomenlijst vast te stellen.
om één of meerdere lijsten (bijzondere
bomenlijst) vast te stellen.
Deze passage is weggehaald.
Lid 1:
De veranderingen op de bijzondere
bomenlijst worden in beginsel half jaarlijks
door het college vastgesteld
Artikel 3
Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstand
Was
Wordt
Lid 1:
Lid 1:
Het is verboden zonder vergunning van het
Het is verboden zonder vergunning van het
bevoegd gezag:
bevoegd gezag:
a.
een boom of houtopstand die
a.
een boom of houtopstand die
voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 2,
voorkomt op een lijst, bedoeld in artikel 2,
eerste lid;
eerste lid,
b.
houtopstanden welke
b.
houtopstanden welke
meldingsplichtig zijn op grond van de
meldingsplichtig zijn op grond van de Wet
Boswet;
natuurbescherming,
c.
overige landschappelijke
c.
overige houtopstanden, gelegen
houtopstanden;
buiten de bebouwde kom en niet staande op
te (doen) vellen of te (laten) rooien.
een erf of in een tuin, of
d.
overige houtopstanden gelegen
binnen de bebouwde kom en niet staande op
een erf of in een tuin of op gemeentelijke
grond;
te vellen of te doen vellen.
Lid 3:
Lid 3:
(…)
(…)
c.
de houtopstand is aangelegd op
c.
de houtopstand is aangelegd op
basis van een voorwaarde verbonden aan
basis van een voorwaarde verbonden aan
een ontheffing van het bestemmingsplan.
een afwijking van het bestemmingsplan.
Nieuw lid 4:
Een vergunning mag niet worden geweigerd
indien deze wordt aangevraagd om te
voldoen aan een verplichting ingevolge
artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek.
Lid 5:
Lid 6:
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
niet voor houtopstanden buiten de bebouwde niet voor houtopstanden buiten de bebouwde
kom in de zin van de Boswet, indien het
kom indien het betreft:
betreft:
a.
uit populieren of wilgen bestaande:
a.
populieren en wilgen als
1°. wegbeplantingen,
wegbeplantingen en éénrijige beplantingen
2°. beplantingen langs waterwegen, of
op of langs landbouwgronden, tenzij deze
3°. eenrijige beplantingen langs
zijn geknot;
landbouwgronden,
b.
fruitbomen en windschermen om
tenzij deze zijn geknot,
boomgaarden;
b.
naaldbomen, kennelijk bedoeld om
c.
fijnsparren of andere coniferen, niet
te dienen als kerstbomen, indien niet
ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen ouder dan twintig jaar of
als kerstbomen en geteeld op daarvoor in
c.
kweekgoed.
het bijzonder bestemde terreinen;
d.
kweekgoed;
e.
houtopstand, die deel uitmaakt van
als zodanig bij het Bosschap geregistreerde

bosbouwondernemingen en niet gelegen is
binnen een bebouwde kom tenzij de
houtopstand een zelfstandige eenheid vormt
en ofwel geen grotere oppervalakte beslaat
dan 10 are, ofwel in geval van rijbeplanting,
gerekend over het totale aantal rijen, niet
meer bomen omvat dan 20.
Lid 6:
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
tevens niet voor:
(…)
b.
het periodiek vellen van hakhout ter
uitvoering van het reguliere onderhoud en
het uitvoeren van dunning, voor zover het
houtopstanden betreft waarop ook de
Boswet van toepassing is;
(…)

Artikel 10
Overgangsbepaling
Was
Lid 1:
Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van
inwerkingtreding van deze verordening blijft
van toepassing ten aanzien van
kapvergunningen aangevraagd vóór het
tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in
werking is getreden.
Lid 2:
De Bomenverordening gemeente Berkelland
2008 en de Bomenverordening gemeente
Berkelland 2009 worden ingetrokken.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Was
Deze verordening treedt in werking op het
tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in
werking treedt.
Artikel 12
Citeertitel
Was
Omgevingsverordening bijzondere bomen en
- groene structuren 2010

Lid 7:
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
tevens niet voor:
(…)
b.
het periodiek vellen van hakhout ter
uitvoering van het reguliere onderhoud en
het uitvoeren van dunning;
(…)
d.
uit populieren, essen of elzen
bestaande beplantingen die kennelijk zijn
bedoeld voor de productie van houtig
biomassa, indien zij tenminste eens per 10
jaar worden geoogst, bestaan uit minstens
tienduizend stoven per hectare per
beplantingseenheid, zijnde een
aaneengesloten beplanting die niet wordt
doorsneden door onbeplante stroken breder
dan twee meter en zijn aangelegd na 1
januari 2013.
Wordt
Lid 1:
Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van
inwerkingtreding van deze verordening blijft
van toepassing ten aanzien van
omgevingsvergunningen aangevraagd vóór
dat tijdstip.
Lid 2:
De Omgevingsverordening bijzondere
bomen en - groene structuren 2010 wordt
ingetrokken.
Nieuw lid 3:
Vigerende beleidsregels op basis van de
Omgevingsverordening bijzondere bomen en
– groene structuren 2010 en de lijst
bijzondere bomen en – groene structuren
gelden als besluiten op basis van de
Bomenverordening 2019
Wordt

Deze verordening treedt in werking met
ingang van de achtste dag na die van
bekendmaking.

Wordt
Bomenverordening 2019

