Toelichting Bomenverordening 2012
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Wijzingen ten opzichte van de Bomenverordening 2010 en de Bomenverordening 2012.
De toelichting op de wijzingen staat in de bijlage toelichtingen bij de Bomenverordening Zundert

Artikelen
Huidige verordening
Artikel 1: begripsbepaling

Huidige verordening

Herziende verordening

7 st. begripsbepaling

Artikel 2: kapverbod
Lid 2
Lid 3

Spoedeisend belang

Lid 4

Niet hoger dan 6 meter

9 st. begripsbepalingen
uitgebreid met
• Kandelaberen
• Dunning
• Erfbeplanting
Acuut spoedeisend belang bv bij
Brandweeractiviteiten
Geen kapvergunning nodig voor
vruchtbomen met economische
doeleinden (hetzelfde als bij de
huidige maar duidelijker
omschreven)
Hoogte maat eruit omdat de
diameter bepalend is.
Belangrijke hagen met name de
beukenhagen zijn beschermd door
de bomenlijst Zundert. Daarom een
verwijzing naar de bomenlijst.
Punt d : dunning en ander regulier
onderhoud toegevoegd
Toegevoegd om de koppeling met
Convenant Erfbeplanting te maken.
Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.

… uitgezondering van alle
cultuurhistorische waardevolle
erfafscheidingen
Lid 5
Lid 7
Artikel 3
Lid 2

Artikel 4

Team- manager van de Landelijke
Service bij regelingen van het
ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Weigering ex lege

Artikel 4
Voor geheel artikel
Lid 6 d

Termijn van gebruikmaking

Artikel 5
Artikel 5
Lid 1

Toetsingsgronden
Beoordeling op basis van
waarderingskenmerken

Artikel 9

Artikel 11
Lid 2 a
Artikel 12
Lid 2
Lid 3

Kan geweigerd worden.

Beslistermijnen, intrekking,
wijzigen, voorschriften en
beperkingen vergunningen
Mogelijkheid ontheffing eruit
omdat we niet met ontheffingen
werken.
Vervalt omdat altijd termijnen
worden gesteld en van rechtwege
vervalt na het verstrijken van de
gestelde termijn
Weigeringsgronden
Gewijzigd door ook de
verwijderingbelangen (overlast) bij
de beoordeling te betrekken.
Punt 4 toegevoegd zodat de
rechtsopvolger ook verplicht is te
voldoen aan de herplant en
instandhoudingsplicht.
Toegevoegd: de zieke iepen ter
plaatse vernietigen (ze mogen niet
vervoer worden).
Monumentenvergunning
toegevoegd.
Lid 3 vervangen door:
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Artikel 14 bij de herziening
Nieuw artikel

Afstand van de erfgrens volgens
Burgerlijk wetboek.

Artikel 14 Lid 1
Herziening artikel 15

Gebruik binnen 6 maanden na
onherroepelijk worden.

Artikel 15
Herziening artikel 16
Artikel 19

Artikel 20

Overgangsbepalingen Herindeling:
Van gemeente Rijsbergen naar
nieuwe gemeente Zundert.
slotbepaling

De kapvergunning mag pas gebruikt
worden als de andere vergunningen
ook verleend zijn.
Afstand van de erfgrens zoals in
Burgerlijk wetboek op nihil te
stellen.
Gebruik binnen 1 jaar na
onherroepelijk of de termijn zoals
in de vergunning aangegeven.
Lid 2 toegevoegd: privaatrechtelijke
vordering tot schade aan bomen…..
Aangepast aan de overgang van
huidige naar de herziening
bomenverordening.
- in naamgeving jaartal aanpassen
- tijdstip inwerkingtreding
- tijdstip ingetrokken
verordening
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Begripsomschrijvingen zijn afbakening van een aantal begrippen, op het gebied van zowel juridisch als taalkundig. In
de begripsbepaling is de omtrek van een boom van 10 cm naar 32 cm gegaan. Er is gekozen voor 32 cm omdat een
boom met deze omtrek een volwassen uitstraling heeft. Dit betekent dat bomen onder deze maat minder
waardevol is voor de omgeving. Bij houtwallen is om dezelfde reden gekozen voor een stamomtrek van 18 cm.
Op erven in het buitengebied is de omtrekmaat van een boom verhoogd van 10 cm naar 50 cm. In de praktijk blijk
dat bomen met de omtrekmaat onder de 50 cm een kapvergunning krijgen als ze op een erf staan. Burgers in het
buitengebied zijn bewust van hun omgeving. Bij een kapaanvraag wordt vaak een beplantingsplan aangeleverd die
de compensatie van de gekapte boom vaak overtreft. Er wordt zowel kwalitatief als kwantitatief groen
teruggeplant.
Geconcludeerd kan worden dat door de omtrekgrens op te hogen de kwalitatieve bomen en houtwallen bewaard
worden voor het landschap.
Artikel 2 Kapverbod
Dit artikel geeft het verbod weer van het kappen zonder kapvergunning tenzij er wordt voldaan aan lid 2 tot en
met 7.
Geen kapvergunning voor:
* Artikelen uit de Boswet.
* Buiten de bebouwde kom: bomen en houtopstanden op erven met een stamomtrek gemeten op 1.30
hoogte vanaf het maaiveld kleiner of gelijk aan 50 cm hebben, geen kapvergunning nodig tenzij de bomen en
houtopstanden in stand dienen te worden gehouden of beschermd worden door andere wetgeving,
(bestemmings)plan of besluiten, voorwaarden in beschikkingen, overeenkomsten etc.
Hierdoor worden de bomen op erven in het buitengebied bijna gelijk gesteld aan de bomen binnen de
bebouwde kom. De burgers in het buitengebied hebben meer vrijheid om hun de privétuinen/erven aan te
passen aan hun wensen. Bomen met een bepaalde omtrek blijven kapvergunningsplicht zodat ook "mogelijke
monumentale" bomen in het buitengebied gewaarborgd blijft.
* Voor bomen die staan binnen de bebouwde kommen van de gemeente Zundert: met uitzondering van alle
bomen die op de lijst met waardevolle bomen van de gemeente Zundert en Landelijke registratie monumentale
bomen door de Bomenstichting zijn opgenomen. Het landelijk register monumentale bomen van de
Bomenstichting is opgenomen omdat particulieren hun monumentale bomen hier ook kunnen laten registeren.
De eigenaren worden door de Bomenstichting ondersteund bij het onderhouden van hun monumentale boom.
* Tevens is voor gekozen om op de lijst voor monumentale bomen binnen de bebouwde kommen niet alle
gemeentebomen en beukenhagen te plaatsen. Alle gemeentebomen die voldoen aan de criteria van een
monumentale boom worden nu en in de toekomst op de monumentale bomenlijst gezet door het college.
Herinrichtingsplannen zijn regelmatig de oorzaak om kapaanvragen van gemeentebomen aan te vragen. Echter
door de langere inspraakperiode en mogelijkheden worden de belangen van zowel de bomen als de burgers,
college en gemeenteraad al meegenomen in de besluitvorming.
Artikel 3 Lijst van waardevolle bomen
Het college van burgemeester en wethouders stelt een lijst met waardevolle bomen binnen de bebouwde kommen
vast en kunnen daarin ambtshalve en op verzoek van belanghebbenden wijzigingen aanbrengen. Deze lijst dient
actueel gehouden door het college en minmaal eenmaal per tien jaar herzien worden.
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Bomen op deze lijst moeten in het beginsel in stand gehouden worden. Deze lijst bevat in ieder geval de bomen,
voorkomende bomen binnen de gemeentelijke bebouwde kommen in het landelijke Register van Monumentale
Bomen van de Bomenstichting, aangevuld met lokale en toekomstige waardevolle bomen binnen de bebouwde
kommen, ook voor gemeentebomen.
Besluiten met betrekking tot de lijst van waardevolle bomen worden in ieder geval openbaar gemaakt door
publicatie in het lokale weekblad.
Artikel 4 Aanvraag vergunning
De aanvraagprocedure is ongewijzigd. Bij in werkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wordt artikel 2.8 van de Wabo van toepassing.
Artikel 5 Beslistermijn, intrekken, wijzigen, voorschriften en beperkingen vergunningen
De procedure is ongewijzigd.
Artikel 6 Toetsingsgronden
De waarden voor recreatie en leefbaarheid is uit de lijst gehaald omdat de subwaarden zijn ondergebracht bij
overige waarden. Door het gebruik te maken van de beoordelingssystematiek kapaanvragen worden de waarden a
tot en met d beoordeeld.
Nieuw is dat bij de beoordelingssystematiek ook overlastwaardering wordt betrokken. Hierdoor worden zowel de
positieve als de negatieve belangen gelijktijdig afgewogen.
Om de status van een monumentale boom te beschermen wordt de boom slechts bij uitzondering verleend indien;
a. een zwaarwegende maatschappelijke belang opweegt tegen duurzaam behoud van de
monumentale boom.
b. alternatieven zijn onderzoek.
c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van
letsel of schade.
Tevens wordt bij het vellen van een monumentale boom altijd een herplantplicht opgelegd.
Met het oog op grote uitzonderlijke projecten zoals een Ruilverkaveling kan het college gelet op de in artikel 6 lid 1
sub a tot en met d genoemde belangen beleidsregels vaststellen. Deze methode is ook bij de Ruilverkaveling
Zundert toegepast. Via beleidsregels is in afwijking van het uitoefeningen van de reguliere beoordelingssystematiek
kapaanvragen een kaart gebruikt waarin de al aanwezig bomen zijn beoordeeld op hun waarden. De kaart diende
als toetsingskader voor het verlenen of weigeren van een kapaanvraag van Dienst Landelijk gebied. Indien de
aanvraag niet voldoet aan de gestelde beleidsregels wordt de aanvraag via de reguliere beoordelingssystematiek
afgehandeld.
Artikel 7 Openbaarmaking
Ongewijzigd
Artikel 8 Standaardvoorwaarde van niet-gebruik
Ongewijzigd
Artikel 9 Bijzondere vergunningsvoorschriften
Ongewijzigd
Extra is dat er ook aandacht kan zijn voor een de behouden bomen. Deze bomen dienen tijdens de werkzaamheden
dusdanig beschermd worden dat deze bomen instand blijven.
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Artikel 10 Herplant-/instandhoudingsplicht
Ongewijzigd
Artikel 11 Schadevergoeding
Ongewijzigd
Artikel 12 Bestrijding van boomziekten
Dit artikel is tekstuele een samenvoegen van de mogelijkheden van bomenziekten door schimmels, bacteriën of
door bv. kevers. Hierdoor zijn de reeds bestaande bomenziekten maar ook voor eventuele toekomstige
bomenziekten de regels duidelijk.
Artikel 13 Verhouding tussen kap- en bouw- of aanlegvergunning
Ongewijzigd.
Bij in werkingtreden van de Wabo komt dit artikel onder de werking van de Wabo te vallen.
Artikel 14 Bescherming publieke houtopstanden
Ongewijzigd
Artikel 15 Afstand tot de erfgrens
De afstand als bedoeld in artikel 5.42 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0.5 meter voor bomen en op
nihil voor hagen en heesters.
In 5:42 BW zijn de afstanden 2 meter voor bomen en 0,5 meter voor hagen en heesters.
Volgens de parlementaire geschiedenis kan de gemeenteraad kleiner afstanden bepalen dan deze in Burgerlijk
wetboek ( BW) is vastgesteld. Volgend de het vaste plaatselijk gebruiken in de gemeente Zundert is gekozen voor
de afstanden zoals hierboven verwoord. De afstand dient steeds gemeten te worden vanuit het midden van de voet
van stam van de boom.
Artikel 16 Geldigheidsduur vergunning
Van een verleende vergunning moet gebruik worden gemaakt binnen één jaar na het onherroepelijk worden ervan
tenzij in de vergunning anders is bepaald. Deze termijn is van een half jaar naar een jaar opgerekt. Met enige
regelmaat diende men een tweede vergunning af te geven omdat de kapvergunning verlopen was. Oorzaak kan
liggen in bouwactiteiten en/of broedseizoen van de vogels.
Artikel 17 Strafbepaling
onveranderd
Artikel 18 Opsporing
Aanvullend op lid 1 en 2 kan het bevoegd gezag ook bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk vervolging instellen
indien er overtreding op basis van artikel 2, 9, 10 en 14 plaatsvindt. Uit jurisprudentie blijkt dat het bevoegd gezag
moet handhaven tenzij er op korte termijn uitzicht is op legalisatie.
Artikel 19 Hardheidsclausule
1. Onvoorziene gevallen regeling
Het college is bevoegd een besluit te nemen ten aanzien van gevallen waarin deze verordening niet
voorziet.
2. Afwijkingsbevoegdheid
Het college kan ten gunste van één of meer belanghebbenden afwijken van de bepalingen van deze
verordening en nadere regels, indien strikte toepassing van deze verordening voor die
belanghebbende(n) gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
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verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen.
Artikel 20 Betreden van gebouwen en terreinen
Onveranderd
Artikel 21 Overgangsbepaling
Onveranderd echter bij:
Bij inwerkingtreding van de Wabo zijn de artikelen van de Wabo van toepassing op deze verordening. Op basis
van artikel 122 van de Gemeentewet zijn bepalingen van deze gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp
door een wet (Wabo) wordt voorzien, zijn van rechtswege vervallen.
Aanvragen om een vergunning die is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze Wabo worden afgehandeld
volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking is getreden.
Artikel 22 Slotbepaling
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