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1. Het college stelt de raad voor de Verordening op de houtopstanden 2013 vast te stellen. 
2. Het college stelt de raad voor de Bomenverordening Haarlem 2008 in te trekken. 
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een 

persbericht 
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een 

advies heeft uitgebracht 
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Onderwerp: Verordening op de houtopstanden 2013  
Reg.nummer: 2012/274567 
 
1. Inleiding 
De Verordening op de houtopstanden is ondersteunend aan het groenbeleid van de 
gemeente.  In principe worden bomen niet gekapt, tenzij er een stringente en goed 
omschreven aanleiding voor is. 
Aanleiding voor het aanpassen van de Bomenverordening Haarlem 2008 is de 
landelijke invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De 
huidige Verordening op de houtopstanden sluit hier niet goed op aan. Daarnaast is 
gebleken dat voor bepaalde categorieën bomen altijd een kapvergunning wordt 
verleend. Er is gezocht naar een variant die enerzijds voor de gezichtsbepalende 
bomen in de stad de garantie biedt van de kapvergunning procedure en die 
anderzijds leidt tot minder regels en regeldruk. 
 
2. Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor de Verordening op de houtopstanden 2013 vast 
te stellen. 

2. Het college stelt de raad voor de Bomenverordening Haarlem 2008 in te 
trekken. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de 

media krijgen een persbericht. 
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie 

Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 
 
3. Beoogd resultaat 
Beoogd is om de Verordening op de houtopstanden 2013 te laten aansluiten bij de 
vereisten van de Wabo en daarbij tegelijkertijd het aantal aanvragen voor het 
onderdeel ‘kap’ te reduceren zonder verlies van beeldbepalende bomen en zonder 
verlies van inspraakmogelijkheden voor burger en politiek. 
 
4. Argumenten 
Actualisatie van de Bomenverordening 2008 is vereist 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) landelijk 
ingevoerd en regelt met name een aantal procedurele zaken rond de 
vergunningverlening die nu nog in de Bomenverordening 2008 zijn opgenomen. 
Als basis voor de nieuwe Verordening op de houtopstanden is de modelverordening 
op de houtopstanden van de Bomenstichting gebruikt. 
 
Boombehoud staat voorop 
Van belang is dat het behouden van bomen vertrekpunt is voor het handelen. 
Kapstok hiervoor is het Bomenbeleidsplan 2009-2019. 
 
Monumentale bomen zijn altijd kapvergunningplichtig 
Monumentale bomen zijn bomen, die door hun ouderdom een bijzondere 
beschermingsstatus hebben. Deze zullen vanwege hun bijzondere waarde voor de 
stad, altijd kapvergunningplichtig blijven. De lijst van openbare monumentale 
bomen is door de raad in 2009 vastgesteld en dus beschikbaar. Het gaat om 3.200 
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van de 54.339 bomen in de openbare ruimte. Verder wordt de interne werkwijze 
rond de kapaanvraag van monumentale bomen, die al van toepassing is, in deze 
verordening formeel geregeld. 
 
Minder regels en regeldruk  
Op jaarbasis worden er 350 tot 400 aanvragen voor het kappen van één of meer 
bomen ingediend. Met het instellen van de nieuwe Verordening op de 
houtopstanden 2013 zal een kwart van dit aantal vervallen. Behalve aanpassen aan 
de landelijke Wabo wetgeving wordt de Bomenverordening 2008 inhoudelijk op 
twee punten aangepast: 

1. Gemeentebomen die dood, ziek of VTA1 afgekeurd  zijn, vallen in de 
nieuwe Verordening op de houtopstanden buiten de vergunningplicht. Voor 
deze groep bomen wordt een meldingsplicht opgelegd zodat ze 
meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de jaarlijkse 
bomenbalans. Alle overige gemeentebomen blijven kapvergunningplichtig. 
Dit is bedoeld als rechtsbescherming en controle door burger en raad. 

2. Kapvergunningplicht vervalt voor houtopstand in particuliere voor- of 
zijtuinen kleiner dan 20 m2.  

In de praktijk zijn dit de aanvragen waarvan met zekerheid is te stellen dat de 
vergunning verleend wordt. Het aanpassen van bovengenoemde twee punten wordt 
gezien als ondergeschikte herziening waarvoor geen inspraakprocedure hoeft 
worden doorlopen. 
 
 
 Was Wordt 
Particuliere bomen > 20 cm Ø kapvergunningplicht kapvergunningplicht 
Waardevolle particuliere bomen nog niet 

geïnventariseerd 
vast te stellen lijst 2013 

Gemeente bomen > 20 cm Ø kapvergunningplicht kapvergunningplicht 
Particuliere voortuinen < 20 m2 kapvergunningplicht vergunningvrij  
Gemeente bomen dood kapvergunningplicht vergunningvrij met 

registratieplicht 
Gemeentebomen ziek kapvergunningplicht vergunningvrij met 

registratieplicht 
Gemeentebomen VTA- 
afgekeurd 

kapvergunningplicht vergunningvrij met 
registratieplicht 

 
 
 
5. Kanttekeningen 
Belangengroepen als de Haarlemse Bomenwacht zouden er moeite mee kunnen 
hebben dat een deel van de houtopstand met inwerking treden van de nieuwe 
verordening vergunningvrij wordt. In de praktijk zijn dit alleen de aanvragen 
waarvan met zekerheid is te stellen dat de vergunning altijd verleend wordt.  
 
6. Uitvoering 
Na advisering door het college wordt de Verordening op de houtopstanden 
besproken in de commissie beheer. Belanghebbenden hebben dan de gelegenheid 
om in te spreken. Vaststelling van de Verordening op de houtopstanden 2013 door 
de raad zal middels een artikel in de Stadskrant kenbaar gemaakt worden. 
                                                   
1 VTA = Visual Tree Assessment 
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7. Vervolg 
Vervolgstap is het vaststellen van de lijst met particuliere monumentale bomen door 
het college. In 2012 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van waardevolle 
particuliere bomen. Op basis hiervan wordt in 2013 een particuliere monumentale 
Bomenlijst vastgesteld met bomen die door deze maatregel beter bekend en 
daardoor beter beschermd zijn. Het zal gaan om ongeveer 225 bomen. 
 
 
 
8. Bijlagen 
Bijlage A: Verordening op de houtopstanden 2013 inclusief Toelichting. 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris    de burgemeester 
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9. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
Gelet op artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
 
 
Besluit: 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
 



Bijlage A 

Verordening op de houtopstanden 2013 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. boom: een houtachtig, opgaand gewas met een houten stam en een kroon.  
b. houtopstand:  één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, al 

dan niet onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere 
(lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, 
een struweel of een heg, zowel vitaal als afgestorven. Voor alle 
bovengenoemde houtopstand geldt een minimale dwarsdoorsnede van de 
stam van 20 cm gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.  

 In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste 
stam. 

c. vergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, sub g van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

d. kappen: rooien; vellen; verplanten; het snoeien van meer dan 30 % van de kroon of 
het wortelgestel; het verrichten van handelingen, zowel boven- als 
ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering 
van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben. 

e. Bomenlijst: De door het college vastgestelde lijst met houtopstand, bevattende de 
houtopstand voorkomende in het landelijk Register van Monumentale 
Bomen van de Bomenstichting, aangevuld met lokale en toekomstige 
monumentale bomen en andere bijzondere houtopstand  

f. hoofdbomenstructuur: vastgestelde opbouw en onderlinge samenhang van houtopstand in een 
bepaald gebied. 

g. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest 
recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van 
Bomen. 

h. groentoets: een beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor 
een houtopstand en overig groen, op basis van landelijke richtlijnen van de 
Bomenstichting. 

i. het college: het college van burgemeester en wethouders. 
j. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. 
k. particuliere tuin een stuk grond bij een huis, dat alleen wordt gebruikt door de bewoners 

van het huis. 
 
 
Artikel 2 Kapverbod houtopstand 
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag andere houtopstand dan vermeld in de 

in artikel 1, sub e genoemde Bomenlijst te kappen of te doen kappen. 
2. Het is verboden, ongeacht de dwarsdoorsnede van de stam gemeten op 1,30 meter boven het 

maaiveld, zonder vergunning van het bevoegd gezag, houtopstand van de Bomenlijst, zoals 
vermeld in artikel 1, sub e, te kappen of te doen kappen. 

3. Het is eveneens, ongeacht de dwarsdoorsnede van de stam, verboden zonder vergunning van het 
bevoegd gezag, houtopstand te kappen of te doen kappen indien sprake is van: 
a.    een houtopstand die onderdeel is van de hoofdbomenstructuur;  
b.    een houtopstand in het kader van een herplant- of instandhoudingsplicht als bedoeld in de
   artikelen 6 en 10; 
c.    houtopstand die is aangelegd op grond van een overeenkomst met de gemeente. 

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand: 
a.  in een  particuliere achtertuin met een oppervlak van maximaal 100 m2 waarvan minder 
 dan 30% van het kroonvolume zichtbaar is vanaf de voor het openbaar rij- of ander verkeer 
 openstaande wegen; 
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b.  in een particuliere voor- of zijtuin, grenzend aan de openbare weg, met een oppervlak van 
maximaal 20 m2; 
c.  als bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid van de Boswet. 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor: 
 a.  houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een 

 aanschrijving van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 10 van deze 
 verordening; 

 b.  het periodiek kappen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud; 
 c.  het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, 

 gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud. 
6. Tevens geldt het in het eerste lid gestelde verbod niet voor houtopstand in gemeentelijk eigendom 

die: 
 a.  dood is; 
 b.  in een zodanig slechte staat verkeert dat deze volgens de methode Visual Tree Assessment 

 afgekeurd is; 
 c.  dermate ziek is dat van herstel geen sprake meer kan zijn. 

 
 

Artikel 3 Aanvraag vergunning 
1. De vergunning moet onder bijvoeging van een situatieschets, worden aangevraagd door of 

namens, dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die 
krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. 
Daarbij dient tevens te worden overgelegd, indien en voor zover van toepassing, een overzicht 
van de overige vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van 
een project. 

2. Bij een aanvraag voor meer dan twee bomen dient in geval van herinrichting een partiële 
groentoets op het onderdeel houtopstand overgelegd te worden. Bij fysieke projecten dient tevens 
een bomenbalans toegevoegd te worden. 

 
 

Artikel 4     Voorwaarden vergunning verlening 
1.  Een vergunning voor het kappen van een houtopstand die wordt vermeld op de in artikel 1, sub e 

genoemde Bomenlijst kan uitsluitend worden verleend, indien: 
 a. er geen alternatief is voor het kappen van deze houtopstand, en: 
 b. een zwaarwegend algemeen belang opweegt tegen het behoud van deze houtopstand, en: 
 c. er voldoende compenserende maatregelen zijn getroffen. 
 Ingeval van een particuliere aanvrager kan van deze genoemde voorwaarden worden afgeweken, 

mits de aanvrager overtuigend het ontbreken van een alternatief heeft aangetoond. 
2.  In andere gevallen kan een vergunning voor het kappen van een houtopstand die wordt vermeld 

op de in artikel 1, sub e genoemde Bomenlijst, slechts worden verleend indien naar 
boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel 
of schade. 

 
 
Artikel 5 Weigeringsgronden  
Het bevoegd gezag kan de vergunning zoals bedoeld in artikel 2 eerste en tweede lid weigeren indien 
het belang van verlening niet opweegt tegen de belangen van behoud van de houtopstand op basis van 
één of meer van de volgende waarden: 
! natuur- en milieuwaarden; 
! landschappelijke waarden; 
! cultuurhistorische waarden; 
! waarden van stads- en dorpsschoon; 
! waarden voor recreatie en leefbaarheid; 
! bijzondere houtopstand. 
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Artikel 6 Voorschriften en beperkingen 
1. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften 

en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband 
waarmee de vergunning is vereist. 

2. De vergunning geldt voor een ieder die houtopstand kapt of doet kappen waarop de vergunning 
betrekking heeft. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden 
voorschriften worden nageleefd. 

3. Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat 
binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen 
moet worden herplant met daaraan verbonden een bepaalde onderhoudsplicht. 

4. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, wordt een andere geschikte locatie aangedragen. 
5. In het voorschrift als bedoeld in het derde lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de 

herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. 
6. De verplichtingen en voorschriften kunnen ook gelden voor niet kapvergunningplichtige 

gemeentelijke houtopstand in de hoofdbomenstructuur en eerder opgelegde herplant met een 
dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan het in artikel 1, sub b genoemde minimum.  

7. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot kappen 
van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of 
reconstructie mag worden overgegaan indien andere vergunningen, ontheffingen, toestemmingen 
of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn of de feitelijke en financiële 
voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.  

8. Aan de vergunning is het standaardvoorschrift verbonden dat deze een geldigheidsduur heeft van 
achttien maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning. In bijzondere 
omstandigheden kan het college in afwijking hiervan een langere geldigheidsduur tot maximaal 
zesendertig maanden voorschrijven. Binnen de geldigheidsduur dient volledig van de vergunning 
gebruik gemaakt te zijn. 

9. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming 
van nabijgelegen houtopstand, zoals omschreven in de Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen 
Boombeheer (KBB) en voorschriften ter bescherming van in en rond de houtopstand 
voorkomende flora en fauna. 

10. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot het opstellen en 
ter goedkeuring overleggen van een boombeschermingsplan in geval van bouw of aanleg van 
werken nabij te behouden bomen. 

 
 
Artikel 7 Intrekking of wijziging 
1. Het bevoegd gezag kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 
 a.   de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 
 b.   niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld; 
 c.   de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd; 
 d.   de voor de houder van de vergunning als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd. 
2. Het bevoegd gezag kan de vergunning tevens geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a.  na het verlenen van de vergunning, op grond van verandering van omstandigheden opgetreden 
 na verlening, wijziging of intrekking noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter 
 bescherming waarvan vergunning is vereist; 
b.  van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen de daarin gestelde termijn zoals 
 gesteld in artikel 6, lid 8. 

3. Het bevoegd gezag kan voorschriften van een vergunning wijzigen indien na het verlenen van de 
vergunning, op grond van verandering van omstandigheden opgetreden na verlening, wijziging 
noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan vergunning is 
vereist. 
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Artikel 8 Noodkap 
De burgemeester kan toestemming geven tot direct kappen, indien sprake is van grote gevaarzetting of 
vergelijkbaar spoedeisend belang.  
 
 
Artikel 9 Bomenlijst  
1. De in artikel 1, sub e genoemde Bomenlijst omvat in ieder geval een voor een ieder goed 

herkenbare omschrijving, de standplaats, de soort, het boomnummer en de reden van registratie 
van iedere houtopstand. 

2. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst, zoals bedoeld in artikel 1, sub e,  is 
verplicht het college onmiddellijk mededeling te doen van: 
a.  eigendomsoverdracht van de houtopstand; 
b.  het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand anders dan door kappen op grond van 
 een verleende ontheffing; 
c.  de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan. 

3. Het college stelt een bijdrageregeling vast voor een tegemoetkoming in de kosten die 
noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van de bomen vermeld op de lijst zoals 
bedoeld in artikel 1, sub e. 

 
 
Artikel 10 Herplant- en instandhoudingsplicht 
1. Indien houtopstand waarop het verbod tot kappen van toepassing is, zonder vergunning is geveld, 

dan wel op andere wijze opzettelijk is vernietigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk 
gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere 
hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten 
overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. 

2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant wordt een andere geschikte locatie aangedragen. 
3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden 

bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet 
worden vervangen. 

 
 
Artikel 11 Schadevergoeding 
Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een vergunning tot kappen 
op grond van artikel 17 van de Boswet.  
 
 
Artikel 12 Afstand van de erfgrenslijn 
De afstand als bedoeld in artikel 5:42, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 
meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.  
 
 
Artikel 13 Bestrijding van boomziekten 
1. Indien zich op een terrein houtopstand bevindt die naar het oordeel van het college gevaar 

oplevert voor verspreiding van een boomziekte of een vermeerdering van de ziekteverspreiders 
zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, 
verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn: 
a.  de houtopstand te kappen; 
b.  conform richtlijnen van de gemeente de gekapte houtopstand direct zodanig te behandelen dat 
verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen. 

2. Het is verboden zonder toestemming van het college gekapte houtopstand of delen daarvan 
voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de 
desbetreffende boomziekte kan verspreiden. 
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Artikel 14 Bescherming gemeentelijke houtopstand  
1. Het is verboden om gemeentelijke houtopstanden: 

a.  te beschadigen, te bekladden of te beplakken of; 
b.  te snoeien, behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken. 

2. Het is verboden zonder toestemming van het college één of meer voorwerpen in of aan een in het 
eerste lid bedoelde houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen. 

 
 
Artikel 15 Strafbepaling 
Hij die handelt in strijd met artikel 2, eerste, tweede of derde lid , dan wel in strijd met een aan een 
vergunning verbonden voorschrift, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, 
taakstraf of geldboete van de vierde categorie.  
Hij die handelt in strijd met artikel 13, eerste en tweede lid, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 
Hij die handelt in strijd met artikel 14, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van de eerste categorie. 
 
 
Artikel 16 Toezicht 
Met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij 
besluit van Burgemeester en wethouders of door de burgemeester aangewezen personen.  
 
 
Artikel 17 Slotbepaling 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de houtopstanden 2013’. De 

verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking. Op het moment van 
inwerkingtreding vervalt Bomenverordening Haarlem 2008, in werking getreden op 7 maart 
2008, verordening nr. 339. 

2. Aanvragen om een vergunning die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening 
worden afgehandeld volgens de Bomenverordening Haarlem 2008, in werking getreden op 7 
maart 2008, verordening nr. 339. 
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Toelichting Verordening op de houtopstanden 2013 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
b. Houtopstand. Het kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod en de vergunningplicht 
van toepassing zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat de bescherming 
betrekking heeft op meer dan bomen alleen. 
Boomvormer. Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer 
hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een 
boomachtige struik. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of slechts enkele stammen. In 
de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang: heester - struik - struikachtige boom - 
(meerstammige) boom. 
Hakhout. Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn gekapt, opnieuw op de stronk uitlopen. 
Houtwal. Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse heesters, struiken en 
boomvormers. 
(Lint) begroeiing. Vanwege de grote ecologische waarde van dergelijke begroeiingen (bijv. een 
meidoorn- of mispelhaag) is bescherming hiervan een noodzaak. Er staat ’begroeiing" in plaats van 
beplanting om ook spontaan opgekomen groen bescherming te bieden. 
Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters, struiken en boomvormers. 
Struweel. Een begroeiing van hoofdzakelijk inheemse soorten heesters en struiken. 
Heg. Een lintvormige aanplant van heesters of struiken, al dan niet in een vorm gesnoeid, met een 
minimale lengte van 3 meter. 
Met ‘zowel vitaal als afgestorven’ wordt bedoeld ook het kappen van vergunningplichtige dode of 
bijna dode bomen in privaat eigendom vergunningplichtig te maken. Hiermee kan voorkomen worden 
dat een kwaadwillende boomeigenaar er voor zorgt dat een gezonde boom dood gaat of dat hij `bij 
vergissing´ een gezonde boom kapt. Het kan tevens wenselijk zijn om dode bomen te bewaren 
vanwege hun ecologisch waardevolle functies of omdat er wettelijk beschermde diersoorten in 
nestelen. 
 
d. Kappen 
Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, bijvoorbeeld 
bij kappen (ook wel vellen genaamd), of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook 
ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen, het snoeien van meer dan 30 
procent van het kroonvolume en het verplanten van houtopstand, vallen onder het begrip kappen. Dit 
om het ernstig beschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. Het in stand 
houden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is niet 
vergunningplichtig. De eerste keer kandelaberen of knotten is wel vergunningplichtig; dit geldt als 
snoeien van meer dan 30% van de kroon. 
Het verwijderen van meer dan 30% van de hoofdwortels, waarvan kan worden aangenomen dat 
daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip kappen. Door de 
verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van 
samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstand eveneens 
vergunningplichtig.  
Kandelaberen. Het terugsnoeien van de kroon tot op de hoofdstam met takstompen. Het in stand 
houden van de door kandelaberen ontstane kroonvorm valt onder het begrip knotten. 
Knotten. Het bij knot- of leibomen tot op de oude snoeiplaats periodiek verwijderen van uitgelopen 
takhout als noodzakelijk onderhoud.  
 
e. Bomenlijst. Zie tevens de toelichting onder artikel 4. 
De bomen op de Bomenlijst zijn onder te verdelen in 4 categorieën: 
1. ‘Landelijk monumentaal’ is een boom van 80 jaar of ouder die in het Landelijk Register van 

Monumentale Bomen van de Bomenstichting is opgenomen en van nationaal belang zijn; 
2. ‘Plaatselijk monumentaal’ is een boom van 80 jaar of ouder die van Haarlems belang is, hierbij 
   inbegrepen de gedenkbomen; 
3. ‘Waardevol’ is een boom: 

- van 50 tot 80 jaar met de potentie om monumentaal te worden; 
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 - een boom met dendrologische waarde; 
4. ‘Aankomend monumentaal’ is een boom die aangeplant is om minstens 100 jaar te worden. 
    Buitengewone aandacht is hierbij besteed aan de groeiplaatsomstandigheden om de boom te 
    helpen oud te worden. 

Alle vier categorieën genieten dezelfde bescherming. 
 
f. Hoofdbomenstructuur. 
De hoofdbomenstructuur is onder andere gebaseerd op de ontwikkelgeschiedenis van Haarlem, de 
ligging van de stad, de natuurlijke ondergrond, de stedenbouwkundige structuur en de infrastructuur. 
Doel is om de doorgaande routes identiteit en herkenbaarheid te geven. De hoofdbomenstructuur is 
vastgesteld in het Bomenbeleidsplan 2009-2019 met in bijlage 9 de gewenste hoofdboomsoorten voor 
de hoofdbomenstructuur op stads- en wijkniveau. 
 
g. Boomwaarde. 
De Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, www.boomtaxateur.nl stelt jaarlijks richtlijnen 
op om de monetaire boomwaarde vast te stellen aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS, 
marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. Deze richtlijnen gelden als de meest deskundige 
methodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden in de rechtspraak 
erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waarden dan monetaire waarde 
kunnen vertegenwoordigen. 
 
h. Groentoets. 
Waardevolle houtopstanden kunnen (ernstig) worden beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg 
van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld, 
omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor deze niet ingepast worden of 
(onherstelbaar) beschadigd raken. Naast de effecten van de voorgenomen plannen op de bomen dient 
de groentoets ook als een nulmeting voor het overig aanwezige groen. Bosplantsoen, heesters en gras 
dienen met hun oppervlak, kwaliteit en ecologische waarden beschreven te worden. Het doel is zicht 
krijgen op eventuele vermindering in oppervlak en/of kwaliteit van het groenareaal. Een Groentoets 
dient uitgevoerd te worden door een deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De 
resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond 
bouw of aanleg. De voorwaarden waaraan een Groentoets dient te voldoen, worden in hoofdlijnen 
geschetst in het Bomenbeleidsplan 2009-2019. De checklist die hierin wordt genoemd dient als 
leidraad voor de opsteller. 
De Groentoets is gebaseerd op de Bomeneffectanalyse (BEA) van de Bomenstichting. De 
bomeneffectanalyse is een landelijke richtlijn voor een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, 
voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze standaardisering waarborgt de 
boomtechnische kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke 
alternatieven. 
 
j. Bevoegd gezag. 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft de term “bevoegd gezag” weer. Nu de aanvraag 
tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden voortaan een aanvraag tot een 
omgevingsvergunning is, dient de term “bevoegd gezag’ gehanteerd te worden in plaats van 
Burgemeester en wethouders. 
De Wabo schrijft voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat 
één procedure wordt doorlopen met één procedure van rechtsbescherming mogelijkerwijs in twee 
instanties. Niet altijd is het bevoegd gezag, om te oordelen over een omgevingsvergunningaanvraag, 
het college van Burgemeester en wethouders. Het kan voorkomen dat het College van gedeputeerde 
staten het bevoegd gezag is of de Minister. De verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving 
op grond van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook wijziging of intrekking van de 
omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag. 
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Artikel 2 Kapverbod houtopstand 
2. Indien bouw of aanleg ter plaatse van de houtopstand de reden tot de kapaanvraag is, moet allereerst 
duidelijk zijn dat met de realisatie van bouw of aanleg een groot maatschappelijk belang gemoeid is. 
Individuele particuliere belangen of kleine maatschappelijke belangen kunnen dus niet tot velling van 
de beschermde houtopstand leiden. Ingeval van een particuliere tuin kan echter hiervan, na afweging 
van nadere motivering, worden afgeweken. 
 
3.a. populieren of wilgen als wegbeplantingen of éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, 
tenzij deze zijn geknot; 
b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden; 
c. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor 
in het bijzonder bestemde terreinen; 
d. kweekgoed. 
 
Het verbod genoemd in lid 3 voorkomt het kappen van bomen die in het kader van de  
herplantplicht zijn geplant. De stamdiameter van  herplant is vaak dunner dan 20 cm. Zonder dit lid 
zouden alle herplantbomen vogelvrij zijn. Onder herplant wordt verstaan de nieuwe houtopstand die is 
aangeplant ter compensatie van gekapte houtopstand. 
 
4.  
Houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde 
bosbouwondernemingen en die niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een 
zelfstandige eenheid vormt die: 
- ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; 
- ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen. 
c: De bevoegdheid tot het instellen van een verbod tot kappen bij gemeentelijke verordening wordt in 
artikel 15 van de Boswet beperkt. Deze beperking heeft inhoudelijk betrekking op de in artikel 15 
tweede en derde lid van de Boswet genoemde houtopstand. 
 
5.  
b. Hakhout is een vorm van boombeheer waarbij de uitlopers van een boomstobbe, ook wel stoof 
genaamd, periodiek zeer laag bij de grond worden afgezet. Dit wordt toegepast bij boomsoorten die na 
het terugzetten weer uitlopen. Oorspronkelijk werd deze vorm van boombeheer toegepast als bron van 
klein gebruikshout. 
 
6. Dit artikel geldt niet voor houtopstand die voorkomt op de Bomenlijst, deze is altijd 
kapvergunningplichtig. Voor alle andere gemeentelijke houtopstand blijft de maat van minimaal 20 
centimeter stamdoorsnede gehandhaafd. 
a. Indien de beheerder en/of boomspecialist heeft geconstateerd dat een gemeentelijke houtopstand, 
voorkomend op de Bomenlijst, dood is, kan deze zonder kapvergunning verwijderd worden. Hiervoor 
dient wel 1 op 1 herplant plaats te vinden. Van het verwijderen en herplanten van deze dode 
houtopstand dient een registratie bijgehouden te worden door de beheerder.   
b. VTA betekent Visual Tree Assessment en is ontwikkeld door de Duitse professor Matteck. VTA-
controles zijn visuele onderzoeken voor de veiligheid van de boom én zijn omgeving. Deze 
onderzoeken zijn een inschatting ‘op het oog’ en worden uitgevoerd door een gecertificeerd 
boomtechnisch adviseur.  
c. Hiermee worden de bekende en landelijk erkende boomziekten zoals kastanjebloedingsziekte en 
iepziekte bedoeld. De boomspecialist draagt zorg voor het jaarlijks opstellen van lijsten waarop 
vermeld staan welke gemeentelijke bomen door ziekte geveld moeten worden (onder vermelding van 
boomnummer, standplaats, diameter, oorzaak voor kap en of de boom voorkomt op de bomenlijst 
zoals vermeld in artikel 1, sub e).  
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Artikel 3 Aanvraag vergunning 
1. Naast het schriftelijk indienen van een vergunning voor het kappen van een houtopstand, geeft 
artikel 1.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) aan dat elektronisch indienen via de landelijke 
voorziening www.omgevingsloketonline.nl, inclusief bijlagen, mogelijk is.  
De indieningsvereisten voor een vergunningaanvraag zijn in de Regeling omgevingsrecht ( Mor) 
verplicht voorgeschreven. Buiten deze verplichte indieningsvereisten zijn in artikel 3 van deze 
verordening aanvullende indieningsvereisten gesteld. De indieningsvereisten tezamen maken dat alle 
informatie aanwezig is om een goede inschatting te maken ten aanzien van de 
omgevingsvergunningverlening. Algemene indieningsvereisten staan in artikel 1.3 Mor. 
Specifieke indieningsvereisten staan in Hoofdstuk 7 Mor vermeld. Deze bijzondere 
indieningsvereisten zijn van belang bij een aanvraag omgevingsvergunning tot het vellen van 
een houtopstand. 
Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of andere zakelijk gerechtigden tot een houtopstand. 
Zakelijk gerechtigden zijn degenen die een notariële akte kunnen overleggen inzake een recht van 
erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid, of vruchtgebruik betreffende de houtopstand. 
Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijke toestemming 
voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is, overleggen. De eigenaar van 
een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of bij machtiging zijn huurders het recht tot 
omgevingsvergunningaanvraag verlenen. Na ontbinding van de huurovereenkomst is de zaakgebonden 
omgevingsvergunning nog van toepassing op het project. Voorschriften van de omgevingsvergunning 
dienen dan door de eigenaar van het perceel nagekomen te worden. Indien de aanvrager van de 
vergunning niet de eigenaar van de boom is, dient altijd een machtiging of toestemming van de 
eigenaar bijgevoegd te worden. 
2. Met de partiële groentoets op het onderdeel houtopstand wordt bedoeld dat specifiek het deel van de 
groentoets dat betrekking heeft op de beoordeling van de houtopstand van belang is bij het aanvragen 
en beoordelen van een vergunning. 
Een bomenbalans geeft aan hoeveel bomen worden gekapt, hoeveel bomen worden herplant en wat het 
verschil is tussen deze beiden (overschot of tekort). Een tekort betekent dat op een andere locatie de 
resterende herplant plaats moet vinden. Een overschot mag gebruikt worden als compensatie voor een 
naastliggend fysiek project met een tekort op de bomenbalans.  
 
Procedure afhandeling omgevingsvergunningsaanvraag 
De Wabo kent twee procedures voor de afhandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag: de 
reguliere- en de uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.2 en 3.3 Wabo). De Wabo bepaalt 
(exclusief) wanneer welke procedure van toepassing is (art. 3.7 en 3.10 Wabo). 
 
Een aanvraag waarop de reguliere procedure van toepassing is wordt onverwijld na ontvangst 
gepubliceerd in de Stadskrant, onder vermelding van de datum van ontvangst. De beslistermijn bij de 
reguliere procedure bedraagt 8 weken, gerekend na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze 
termijn kan door het bevoegd gezag eenmalig met 6 weken verlengd worden. Het besluit wordt 
gepubliceerd in de Stadskrant onder vermelding van de datum van verzending van het besluit aan de 
aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit 
bezwaar aantekenen tegen het besluit.  
 
Op de uitgebreide procedure is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. De beslistermijn bedraagt 26 
weken, welke eenmalig verlengd kan worden met 6 weken. Het ontwerpbesluit wordt gedurende 6 
weken ter inzage gelegd. Hiervan wordt mededeling gedaan in (in ieder geval) de Stadskrant. Eenieder 
kan zienswijzen indienen. De zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. 
Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend 
kunnen gedurende zes weken na de datum van de publicatie van het besluit (rechtstreeks) beroep bij de 
rechtbank aantekenen. 
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Uitgestelde inwerkingtreding 
De inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor de activiteit het (doen) vellen van een 
houtopstand  wordt geregeld in artikel 6.1, tweede lid onder a en b Wabo: de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 6:7 Awb (de 
bezwaar- resp. beroepstermijn). Indien gedurende de daarin bedoelde termijn bij de bevoegde rechter 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat 
verzoek beslist is. 
 
Artikel 4     Voorwaarden vergunningverlening 
1. 
c. Met voldoende compenserende maatregelen wordt bedoeld dat de door kap verloren waarden van de 
houtopstand  teruggebracht moeten worden. Dit kan zijn door bijvoorbeeld op een plek waar 
voldoende ruimte boven- en ondergronds beschikbaar is om een grote maat boom van dezelfde waarde 
als de monetaire waarde van de te kappen houtopstand te herplanten.  
 
Artikel 5 Weigeringsgronden 
In het beoordelingsformulier dat wordt gebruikt om elke kapaanvraag te beoordelen, zijn deze 
waarden nader uitgewerkt.  
 
Artikel 6 Voorschriften en beperkingen 
2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 2.25 Wabo. 
3. Uitgangspunt voor herplant is in principe voor elke gekapte boom een nieuwe boom terug. 
a. Bij fysieke projecten waarbij minder houtopstand terug kan komen dan voor de uitvoering van het 
project, biedt in sommige gevallen herplant op basis van monetaire waarde een oplossing. 
b. Uitzondering wordt gemaakt in het geval van dunningsmaatregelen, als aannemelijk kan worden 
gemaakt dat deze onder bestendig beheer vallen of hierbij een beheerplan kan worden overgelegd.   
4. Herplant vindt in eerste instantie plaats zo dicht mogelijk bij de locatie waar gekapt is. Is dit niet 
mogelijk dan wordt gekeken naar een herplantlocatie in de buurt van de locatie waar gekapt is. Als dit 
ook niet mogelijk is, wordt gezocht naar een herplantlocatie elders in Haarlem. 
7. Door het opnemen van dit voorschrift in de vergunning kan voorkomen worden dat houtopstand al 
is gekapt voordat duidelijk is of vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of ruimtelijke 
ordeningsprocedures voor bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie 
zijn verkregen. Of, als deze al verleend zijn, of deze standhouden. 
8. In het geval het een vergunning voor meer dan één boom betreft, is de vergunning voor alle 
houtopstand slechts 18 maanden respectievelijk 36 maanden geldig, ook als in fasen gekapt wordt of 
één of enkele bomen al gekapt zijn. 
9. De Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Boombeheer, de KBB wordt landelijk gebruikt, is ontwikkeld 
in samenspraak met de vakwereld en is bedoeld om specifiek voor werkzaamheden in en rond bomen 
duidelijke en toetsbare kwaliteitseisen en beheerrichtlijnen vast te leggen. Informatie over de KBB is 
te vinden op de site www.nocb.nl. 
Dit lid maakt het mogelijk op grond van de geldende natuurbeschermingsregels, in het bijzonder de 
Flora- en faunawet, nadere concrete voorschriften op te leggen, bijvoorbeeld het niet kappen zolang er 
vogels broeden in de bomen of niet kappen op zodanige wijze dat nabije beschermde soorten planten 
of paddenstoelen vernield worden. Het niet mogen kappen in het broedseizoen dient in een 
vergunningsvoorschrift uitgewerkt te zijn. De bescherming van broedende vogels geldt reeds op grond 
van de wet (art. 12 Flora- en faunawet), maar soms is er de behoefte aan een meer concrete afbakening 
van begrippen als broedseizoen of wijze van kappen. Indien er aanleiding toe is, kan de uitvoering van 
deze bepaling door voorschriften bij de vergunningverlening worden geregeld. 
10. Een boombeschermingsplan in geval van bouw of aanleg nabij te behouden houtopstand wordt 
opgesteld door een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf en bestaat uit voorschriften om zowel de 
houtopstand als de doorwortelbare ruimte tijdens de bouw of aanleg zo goed mogelijk te beschermen 
tegen tak-, stam-, wortel en andere beschadigingen tijdens de uitvoering van het werk. 
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Artikel 7 Intrekking of wijziging  
1. Het eerste lid vermeldt de in artikel 5.19, eerste lid Wabo genoemde intrekkingsgronden. Het gaat 
hierbij om de intrekking als sanctie. 
Artikel 5.19, derde lid Wabo: 
Het bevoegd gezag gaat niet tot intrekking als bedoeld in het eerste lid over dan nadat het de 
betrokkene de gelegenheid heeft geboden binnen een daartoe te bepalen termijn zijn handelen alsnog 
in overeenstemming te brengen met de vergunning, onderscheidenlijk de voorschriften of algemene 
regels, bedoeld in het eerste lid , na te leven.  
Indien sprake is van onjuiste of onvolledige opgave geldt deze regeling niet. 
2. Het tweede lid is gebaseerd op artikel 2.33, tweede lid sub a en g Wabo. Het betreft hier een aantal 
van de reguliere intrekkingsgronden vermeld in paragraaf 2.6 Wabo. De termijn van drie jaar komt 
overeen met de in artikel 2.33, tweede lid sub a Wabo genoemde termijn. 
3. Het derde lid is gebaseerd op artikel 2.31 eerste lid sub e en/of tweede lid sub d Wabo (wijzigt 
voorschriften, respectievelijk kan voorschriften wijzigen).  
 
Artikel 8 Noodkap 
In sommige gevallen zal de gebruikelijke vergunningprocedure niet kunnen worden afgewacht. 
Het gaat dan om gevallen waarin de procedure voor het aanvragen/verlenen van een vergunning 
niet kan worden afgewacht, omdat er sprake is van grote gevaarzetting. Bijvoorbeeld een boom die 
dreigt om te vallen of andere vergelijkbare spoedeisende belangen van openbare orde of veiligheid. 
Hiermee wordt aangesloten bij de bevoegdheden van de Burgemeester op grond van de artikel 175 van 
de Gemeentewet. Van de noodkap zal achteraf –met redenen omkleed – in ieder geval mededeling 
worden gedaan in een lokaal huis-aan-huisblad.  
 
Artikel 9 Bomenlijst 
De Bomenlijst bevat bijzondere, beschermwaardige bomen en andere houtopstand. De Bomenlijst kan 
houtopstand bevatten met een kleinere dwarsdoorsnede dan in artikel 1 genoemd. Op deze wijze kan 
(landschappelijk) waardevolle houtopstand, zoals beeldbepalende rododendrons, magnolia´s of 
klimplanten of een nieuw aangeplante herdenkingsboom met een kleinere diktemaat, toch 
bescherming genieten. 
Duurzaam behoud van houtopstand op de Bomenlijst heeft een hoge prioriteit. De houtopstand is extra 
beschermd doordat alleen bij hoge uitzondering een vergunning wordt verleend.  
 
Artikel 10 Herplant- en instandhoudingsplicht 
1. Het betreft hier activiteiten die illegaal zijn met als bedoeling houtopstand expres dood te laten 
gaan. 
Voorschriften voor herplant zijn concreet en eenduidig en mogen soort, locatie en plantwijze 
voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de zelfstandige herplant- en 
instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige wijze. De uitwerking kan deel 
uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de ernst 
van de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden 
toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van een herplant. 
2. Herplant zal zo nabij mogelijk worden uitgevoerd. 
 
Artikel 11 Schadevergoeding  
De Boswet geldt alleen buiten de bebouwde kom, maar binnen de gemeentegrens van Haarlem. 
Schade als gevolg van de aanwezigheid van houtopstand behoort in het algemeen tot het normaal 
maatschappelijk risico. Slechts indien de geleden schade ten gevolge van de weigering om toe te staan 
dat houtopstand worden gekapt het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan aanspraak bestaan 
op vergoeding. 
 
Artikel 12 Afstand van de erfgrenslijn 
Ingevolge art. 5:42 van het Burgerlijk Wetboek geldt het daar omschreven plantverbod voor bomen 
binnen twee meter en voor heesters en hagen binnen een halve meter van de erfgrenslijn, tenzij 
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ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten. Met "nihil" 
voor heggen en heesters is bedoeld deze natuurlijke wijze van erfbegrenzing te beschermen en tot de 
normale standaard te maken. Vele bomen en heesters zullen door deze verkleining van de afstand beter 
beschermd en misschien wel gespaard worden.  
 
Artikel 13 Bestrijding van boomziekten  
Dit artikel is bedoeld om besmettelijke boomziekten zoals de iepziekte adequaat te kunnen bestrijden. 
Belangrijk is dat verspreiding van potentieel broedhout en de besmetting wordt voorkomen. 
Bestuursdwang is geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 14 Bescherming gemeentelijke houtopstand 
Artikel 16 kan worden beschouwd als een nadere uitwerking van artikel 75 en artikel 122 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
 
Artikel 15 Strafbepaling  
De strafbedreiging is door de formele wetgever geregeld in de Wet op de economische delicten 
(Wed).Ingevolge artikel 2.2. eerste lid, aanhef en sub g Wabo is het verboden houtopstand te vellen of 
te doen vellen, voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een 
vergunning is vereist. Ingevolge artikel 1a, aanhef en sub 3 Wed is overtreding van het voorschrift, 
gesteld bij of krachtens artikel 2.2 Wabo een economisch delict. Op deze overtreding stelt artikel 6, 
eerste lid aanhef en onder lid 4 Wed een strafbedreiging van ten hoogste zes maanden, taakstraf of 
geldboete van de vierde categorie (maximaal € 19.500). Bovendien biedt dit artikel de mogelijkheid 
om, indien de waarde van de zonder vergunning gekapte boom hoger is dan ¼ van de maximum 
geldboete (€ 4.875), een geldboete op te leggen van de naast hogere categorie (maximaal € 78.000). 
Genoemde bedragen gelden in 2013 en worden elke twee jaar geïndexeerd. 
De op grond van artikel 15 ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid van het instellen 
door Burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens 
schade aan bomen of houtopstand. 


