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1. In het bomenbeleidsplan dat in 2017 is vastgesteld, wordt gesteld dat er een checklist 

verordening op de beplanting is, die gebruikt wordt om af te wegen of er een vergunning voor 

kappen wordt gegeven of niet. Klopt de indruk dat in de verordening die we nu vaststellen niet 

naar deze checklist verwezen wordt? Kan de checklist worden bijgevoegd bij de stukken? 

Antwoord:  

Dat klopt, de checklist maakt geen onderdeel uit van de verordening. De checklist is een 

hulpmiddel voor de vergunningverlening. De checklist zal aan de stukken worden toegevoegd. 

 

2. Artikel 5, lid 2, sub e van de verordening bevat drie maal achter elkaar het woordje ‘niet’, 

waardoor de strekking van dit artikel niet te volgen is (voor een niet-jurist).  

Het artikel luidt: Het in het eerste lid opgenomen verbod geldt niet voor: e. het vellen, niet zijnde 

voor een ruimtelijke ontwikkeling, van een particuliere houtopstand die niet vermeld staat op de 

Lijst met bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden als benoemd in artikel 4, eerste lid; 

a) Zegt dit artikel dat alle particuliere bomen die niet op de lijst met bijzonder waardevolle 

bomen, zonder vergunning gekapt mogen worden? 

Antwoord:  

Deze constatering is juist, tenzij er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Dit is overigens nu 

ook al zo. 

 

b) Wat is de betekenis van de toevoeging: niet zijnde voor ruimtelijke ontwikkeling? 

Antwoord:  

Indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling geldt er wel een verbod.  

Dat verbod wordt pas opgeheven nadat er in het kader van die ruimtelijke ontwikkeling sprake is 

van een goedgekeurde groentoets (onderdeel f van artikel 5, lid 2). 

 

c) Is het mogelijk dit simpeler te formuleren? 

Antwoord:  

De regels zijn op een juridisch correcte wijze weergegeven. Ongetwijfeld zijn andere 

formuleringen denkbaar, maar de vraag is of deze vervolgens als simpeler beschouwd kunnen 

worden.  
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3. De verordening op de beplanting is een vertaling van het bomenbeleidsplan 2017. Het 

bomenbeleidsplan heeft in bijlage 1 een begrippenlijst, de verordening opent in artikel 1 met een 

begrippenlijst. De definities komen niet altijd overeen, een paar voorbeelden, opvallende 

verschillen zijn onderstreept: 

Bomenbeleidsplan Verordening op de beplanting 

Groentoets:  Een beoordeling voor alle 

beplantingen, inclusief bomen, van de 

gevolgen van voorgenomen bouw- of 

aanlegwerkzaamheden. Deze uitgebreide 

BEA (zie Bomen Effect Analyse) voorziet in 

een plan van aanpak voor mitigerende en 

compenserende maatregelen die ervoor 

zorgen dat de effecten van de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling op de kwaliteit van 

al het groen op en nabij de locatie van de 

ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog 

zal toenemen 

groentoets: een beoordeling voor alle 

beplantingen, inclusief bomen, van de 

gevolgen van voorgenomen bouw- of 

aanlegwerkzaamheden, inclusief een plan 

van aanpak met mitigerende en 

compenserende maatregelen voor het 

tegengaan van negatieve effecten op het 

groen; 

Vellen (van een boom):  Het verwijderen 

(‘kappen’) van een boom op machinale of 

(sporadisch bij zware bomen, soms bij 

lichtere bomen) op handmatige wijze 

waarbij de stam wordt omgezaagd en de 

boom van de locatie wordt afgevoerd. De 

overgebleven stronk oftewel stobbe kan 

eventueel mechanisch (met een 

stobbenfrees) worden verwijderd. 

vellen: het kandelaberen, knotten, kappen 

of rooien van een houtopstand, met 

inbegrip van het verplanten alsmede het 

verrichten van andere handelingen, zowel 

boven- als ondergronds, die de dood of 

beschadiging van de houtopstand tot gevolg 

kunnen hebben; 

Boom in openbaar groen / op openbaar 

terrein: Een boom met een standplaats op 

het terrein van een overheid, bijvoorbeeld 

gemeente, provincie, waterschap of 

Rijkswaterstaat. 

boom in openbaar groen / in openbare 

ruimte: een boom met een standplaats in 

de openbare ruimte die voor iedereen vrij 

toegankelijk is (feitelijke openbaarheid 

conform Wegenverkeerswet); 

a) Is het niet logischer uit te gaan van dezelfde definities in het bomenbeleidsplan en de 

verordening? 

Antwoord: 

De verordening vormt een juridische vertaling van het beleid. De gekozen formuleringen in de 

verordening sluiten daarom niet overal  1 op 1 aan bij het bomenbeleidsplan. 

 

b) Is dit nog te corrigeren en gelijk te trekken? (waarbij het logischer lijkt de verordening als norm te 

nemen, maar het bomenbeleidsplan is al vastgesteld). 

Antwoord: 

Zoals bij vraag 3a is aangegeven, vormt de verordening een juridische vertaling van het beleid. 

Corrigeren en gelijk trekken is om die reden dan ook niet nodig. 
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Behoort bij postnummer : Nummer kapvergunning : 

Aanvraag datum : Datum publicatie besluit : 

Datum publicatie aanvraag : Datum einde bezwaartermijn : 

Toetsing toestand boom GW : Bezwaren: ja/nee aantal : 

Toetsing op groenbeleid GW : Datum Commissie Bezwaren : 

Zienswijzen: ja/nee aantal : Datum collegeadvies : 

 
 
A. Algemeen (afdeling GW) door:   

1 Achternaam, voorletters ..................................................................  
2 Adres ..................................................................  
3 Locatie (kadestraal perceel/sectie) ……………………………………………….. 
4 Boomsoort en diameter  ……………………………………………….. 
 
5 Is aanvrager eigenaar,  

zakelijk gerechtigde of gemachtigde?  
 
6 Zo nee, heeft de eigenaar toestemming gegeven 

voor het aanvragen van de kapvergunning?  
 
7 Is de houtopstand kapvergunningsvrij?  
a) Zo ja, dan is geen kapvergunning vereist en wordt de aanvraag verder niet in behandeling 

genomen. 
 
8 Is er meldingsplicht art. 2 en 3 van de Boswet?  
  (grotere houtopstand) 
a) Zo ja, dan dient de voorgenomen kap tevens door de aanvrager gemeld te worden bij onze 

minister. 
 
9 Geldt voor deze boom/bomen het gemeentelijk  

kapverbod?  
a) Zo nee, dan is geen kapvergunning vereist 
 
10 Betreft de aanvraag een boom/bomen waarvoor in 

principe geen kapvergunning wordt verleend?  
a) Zo ja, verwijzing beleidsdocument (titel, jr. blz.) ..................................................................  
b) Zo ja, dan wordt alleen gekeken naar die gronden waarop wel (bij uitzondering) een 

kapvergunning kan worden verleend. 
 
11 Wat is de hoofdreden voor een kapaanvraag?  
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B. Toestand boom (afdeling GW) door:  

1 Verhouding boom/beschikbare groeiplaats 
a) Huidige grootte van de boom  
b) Toekomstige grootte van de boom  
c) Huidige ruimte bovengronds 
d) Huidige ruimte ondergronds  
e) Toekomstige ruimte bovengronds  
f) Toekomstige ruimte ondergronds  
 
2 Groeistoornissen (ziekte, groeiplaatsproblemen, etc.)………………………………………………. 
a) Aard ..................................................................  
b) Mate ……………………………………………….. 
 
3 Mate van schaduwwerking  
a) Specificatie ..................................................................  
 
4 Mate van blad-/vruchtval (soortafhankelijk) ……………………………………………….. 
 
5 Mate van overige overlast  
a) Specificatie ..................................................................  
 
6 Mate van gevaarzetting/ risico  
a) Specificatie en (vermoedelijke) oorzaak ……………………………………………….. 
 
7 Mate van economisch nadeel / schade  
a) Specificatie ..................................................................  
b) Verwijzing bewijs en / of berekening ..................................................................  
 
8 Afstand tot de erfgrens te klein? 
(Voor bomen geldt 0,5 m, voor heesters en 
heggen is de afstand nihil) ………………………………………………. 
a) Zo ja staat de boom er langer dan 20 jaar? ………………………………………………. 
 
9 Conditie ………………………………………………. 
 
10 Stabiliteit / breukvastheid 
a) Wortelstelsel ……………………………………………….. 
b) Stam ………………………………………………. 
c) Kroon ……………………………………………….. 
Beoordeeld door ……………………………………………….. 
 
11 Levensverwachting   ................................  
 
12 Is hierboven genoemd eventuele overlast of gevaar 
 op een andere wijze tegen te gaan dan door kap? ………………………………………………… 
a) Specificatie ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
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C Toetsing op groenbeleid (afdeling GW) door:   

1 Betekenis van de boom / bomen  onderdeel van Rijksmonument 
(aflopende waarderingscategorieën)  landelijk monumentaal (Bomenstichting) 
  plaatselijk monumentaal 
  onderdeel van hoofd-groenstructuur 
  beeldbepalend of anderszins waardevol 
  niet beeldbepalend 
 
2 Verwijzing groenstructuurplan / landschapsbeleidsplan 
(titel, jaartal, bladzijde) ..................................................................   
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 
3 Landschaps- / stads-/ dorpsschoon  beschermd stads- / dorpsgezicht 
(aflopende waarderingscategorieën)  beeldbepalend op landschaps-, wijk- of 

dorpsniveau 
  deel van straat- / laanbeeld 
  deel lokaal groen 
  niet zichtbaar vanaf openbare weg 
  anders, nl.: ..........................................  

 geen bijdrage aan landschaps- / stads- / 
dorpsschoon 

 
4 Relatie met de omgeving  heel bijzonder en zeldzaam 
(aflopende waarderingscategorieën)  bijzonder en opvallend 
  normale boom 

 onopvallende boom 
 
Bijzonder door hoogte / dikte / leeftijd / vorm / soort 
 
5 Plantwijze  solitair, laan- / straatboom 
(aflopende waarderingscategorieën)  kleine groep 
  grote groep 

 bosplantsoen 
 
6 Ecologische waarde  dendrologisch waardevol 
  schuil- broedplaats fauna 
  huisvesting bijzondere flora 
  anders, nl.: ..........................................  

  normale ecologische waarde 
 geringe ecologische waarde 

 
a) Zou de kapvergunning ernstig nadeel veroorzaken  

aan een beschermde dier- of plantensoort (Natuur- 
beschermingswet, Flora- en Faunawet, Habitat- en  
Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern)?   ................................  

 
7 Cultuurhistorische waarde  
a) Specificatie ..................................................................  
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Afweging (afdeling GWI) door:  
 
Eindoordeel belang aanvrager gering / matig / groot 
Eindoordeel belang boombehoud gering / matig / groot 
Samenvatting ingediende zienswijzen ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 
Conclusie (afdeling GWI) door:  
 
Kapvergunning  weigeren 
  gedeeltelijk verlenen, namelijk 
   ............................................................  
   ............................................................  
  verlenen onder bijzondere voorwaarden, 

namelijk ...............................................  
   ............................................................  

 verlenen onder standaard voorwaarden 
 
Herplant 
a) Wenselijkheid / mogelijkheid herplant ter plaatse   ................................  
b) Omschrijving herplant a.  ............................................................  
 b.  ............................................................  
 c.  ............................................................  
 d.  ............................................................  
 e.  ............................................................  
Publicatie tekst 
   ............................................................  
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