
BOMENVERORDENING  
 
Inleiding 
Eind 2006 is in het kader van deregulering en lastenverlichting de APV van 2005 
geëvalueerd. Destijds zijn er zestien beslispunten voorgesteld waarop de APV zou moeten 
worden aangepast. Op deze lijst stond ook het intrekken van de kapvergunning om daarvoor 
in de plaats een zogenaamde bomenlijst op te stellen. Doel van de wijziging is deregulering 
en lastenverlichting, met name voor de burger. 
 
Oude kapvergunningbeleid 
Het bestaande kapbeleid is vastgelegd in de artikelen 4.5.2 en volgend van de Apv 2006. 
Volgens dit beleid is het kappen van bomen verboden zonder vergunning van het college. Het 
gaat hierbij in beginsel om alle bomen. Het verbod geldt niet voor bepaalde uitzonderingen 
zoals vruchtbomen, eenrijige beplanting bestaande uit populieren en wilgen, bomen in 
achtertuinen etc.. 
 
De bestaande situatie kent de volgende knelpunten. 
- Voor bijna elke boom moet een kapvergunning aangevraagd en leges betaald worden 

van 30 euro per aanvraag. Inwoners ervaren dit als een te zwaar middel.  
- Niet elke burger vraagt een kapvergunning aan en handhaving kan alleen als de 

gemeente daarvoor veel extra middelen inzet.  
- De gemeente kan onvoldoende aandacht schenken aan bomen die wel 

beschermenswaardig zijn.  
- Het beleid leidt tot onnodig veel administratieve werkzaamheden zonder dat het verlenen 

van de vergunning in het overgrote merendeel tot een meerwaarde leidt.  
 
Nieuwe situatie 
Om tot een nieuwe verordening te komen is een werkgroep ingesteld die heeft meegedacht 
over de invulling van de nieuwe verordening. In de werkgroep besprekingen zijn alle relevante 
onderwerpen besproken. De werkgroep bestond uit een aantal inwoners van de gemeente 
met affiniteit voor natuur en/of bomen, enkele ambtenaren van de gemeente Buren, de 
verantwoordelijk wethouder en een externe adviseur op het gebied van bomenverordeningen.  
 
In de nieuwe verordening hoeft alleen nog maar een kapontheffing te worden aangevraagd 
voor houtopstanden die voorkomen op de lijst met waardevolle houtopstanden. Er staan nu 
1308 bomen op deze lijst. De lijst is opgesteld op basis van een lijst met criteria waar een 
boom aan moet voldoen om beschermenswaardig te zijn.  
 
Criteria die een boom waardevol maken zijn: 
• Cultuurhistorische waarde 
• Omvang en/of leeftijd 
• Landschappelijke waarde 
• Ecologische waarde 
• Waarde voor dorps- en stadsbeeld 
• Beleefbaarheid  
• Gaafheid boomvorm  
• Zeldzaamheidswaarde  
 
Deze factoren zijn uitgewerkt en duidelijk omschreven. Voldoet een boom aan een van de 
criteria dan is deze tijdens de inventarisatie opgenomen in de lijst met waardevolle bomen.  
 
Naast individuele particuliere bomen zijn ook de volgende beplantingen 
beschermenswaardig:  
- landschappelijke beplantingen met als functie de aankleding van bebouwing en 

opstanden in het landelijk gebied, voor zover deze niet beschermd zijn door de Boswet 
- knotbomen in het buitengebied 
- alle gemeentelijke houtopstanden met een diameter van 10 centimeter of meer gemeten 

op 1 meter vanaf het maaiveld. 
 
 



Overige bescherming van houtopstanden 
Het hanteren van een kapbeleid door het toepassen van een zogenaamde bomenlijst lijkt het 
risico met zich mee te dragen dat veel houtopstanden die niet op de lijst staan dreigen te 
verdwijnen. Een zeer groot deel van de houtopstanden in de gemeente is echter beschermd 
door de Boswet. Deze wet is van toepassing op alle bossen en houtopstanden buiten de 
bebouwde kom die ofwel groter zijn dan 1000m2 ofwel, in het geval van rijbeplanting bestaan 
uit meer dan twintig bomen.  
 
De Boswet is niet van toepassing op: 

- Erven en tuinen 
- Windschermen langs boomgaarden 
- Eenrijige beplanting van populier of wilg langs landbouwgronden of langs 

wegen 
- Italiaanse populier, linde, wilg, paardenkastanje en treurwilg 
- Vruchtbomen 
- Kerstsparren 
- Kweekgoed 

 
Flora en faunawet 
Naast de Boswet worden veel houtopstanden beschermd door de Flora en Faunawet. Binnen 
deze wet is het verboden om de broed, verblijf en of foerageerplaats van beschermde plant 
en diersoorten weg te nemen of te verstoren.  
 
Communicatie met inwoners 
De inwoners van de gemeente die een waardevolle boom hebben, hebben hierover een brief 
gekregen. Ook zijn deze inwoners persoonlijk uitgenodigd voor een informatieavond. De 
inwoners hebben naar aanleiding van de brief en de informatieavond opmerkingen gemaakt 
op de aanwijzing. Deze opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt.  
Tegen het vaststellen van de lijst door het college kan geen bezwaar worden gemaakt. Er kan 
wel bezwaar worden ingediend tegen een besluit op de aanvraag om kapontheffing. 
 
Ondersteuning van eigenaren van waardevolle bomen 
Voor de eigenaren van een waardevolle boom of houtopstand is het eigendom hiervan een 
last. Daartegenover is het belang van het behoud van een waardevolle boom voor de 
gemeenschap vaak groot. Om de eigenaren in het behoud van de bomen tegemoet te 
komen, willen we een Bijdrageregeling opstellen. Naast de bijdrage is het mogelijk de 
waardevolle bomen mee te nemen in de driejaarlijkse gemeentelijke veiligheidscontrole voor 
bomen (VTA). 
In de eerste helft van 2010 bieden we u hiertoe een raadsvoorstel aan.  
 
Voordelen van de nieuwe situatie 
- alleen voor de houtopstanden op de lijst moet een aanvraag worden ingediend.  
- mogelijke ondersteuning door de gemeente voor het behoud van de boom 
- er kan voldoende aandacht worden geschonken aan bomen die beschermenswaardig 

zijn.  
- veel minder administratieve werkzaamheden 
- de standplaats van de beschermenswaardige houtopstanden is bekend, illegale kap kan 

eenvoudig worden gecontroleerd.  
- financiële ontlasting voor de burger  

 
Tekst Apv-artikelen 
De tekst van de nieuwe artikelen is in de vast te stellen Apv te vinden in hoofdstuk 4, afdeling 
3, artikel 4:10a tot en met artikel 4:12c. 
 
Leges  
Bij de volgende aanpassing van de Tarieventabel bij de Legesverordening zullen we aan de 
hand van een evaluatie bepalen hoe hoog de leges voor het in behandeling nemen van een 
kapontheffing gaat worden. 
 
 



 
 


