Bomenverordening 2010
Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 1.
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de
Boswet;
b.
boom: een houtachtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van 25 centimeter
of meer, gemeten op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid
geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. In afwijking van het hiervoor gestelde kan de
dwarsdoorsnede van de stam kleiner zijn dan 25 centimeter, indien sprake is van een
waardevolle boom, boomgroep of houtopstand;
c.
boomstructuur: de structuur van rijen bomen als weergegeven op de kaart Boomstructuren
behorende bij het Groenstructuur- en beleidsplan van de gemeente Zoeterwoude;
d.
gemeenteblad; de publicatiepagina van de gemeente Zoeterwoude in het huis-aan-huisblad;
e.
hakhout: één of meer bomen of boomvormers die, na te zijn geveld, opnieuw op de stronk
uitlopen;
f.
houtopstand: één of meer bomen of boomvormers of andere houtachtige gewassen, mogelijk
onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint-) begroeiing van heesters en
struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg;
g.
iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus
scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus.
h.
iepenziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.), N. annf.
(syn. Ceratosystis ulmi (Buism.) C. Moreau);
i.
omgevingsvergunning aanvraag voor het vellen van houtopstanden: een aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.
j.
kappen: het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;
k.
kapverbod: het verbod te vellen of te doen vellen van houtopstand;
l.
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden: vergunning tot vellen van
houtopstand;
m. knotten/kandelaberen: het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen;
n.
rooien: het geheel verwijderen van het boven- en ondergrondse deel van de houtopstand;
o.
stedenbouwkundig plan: een plan voor de realisering waarvan vaststelling van een
projectbesluit of vaststelling of herziening van een bestemmingsplan ingevolge de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) noodzakelijk is;
p.
vellen: kappen, rooien, verplanten, het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het
wortelgestel, het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of
ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand tot gevolg kunnen hebben;
q.
waardevolle houtopstand: een boom, boomgroep of houtopstand die als zodanig is geplaatst
op een door Burgemeester en wethouders bij te houden lijst van waardevolle houtopstanden,
als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.
r.
bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de wet algemene
bepalingen omgevingsvergunningsrecht
s.
Groentoets: een door een onafhankelijk boomadviesbureau opgestelde inventarisatie, waarin
met betrekking tot het te ontwikkelen gebied wordt aangegeven;
1) de locatie, hoeveelheid en soort houtopstand die, voorafgaande aan de ontwikkeling van
het gebied, aanwezig is,
2) welke van deze houtopstand in het kader van de ontwikkeling van het gebied dient te
worden gekapt en hoe de kap van deze houtopstand na de ontwikkeling van het gebied met
nieuwe houtopstand wordt gecompenseerd.
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Hoofdstuk 2

Bescherming van houtopstand

Artikel 2.
Waardevolle houtopstand
1.
Ter bevordering van het behoud van waardevolle houtopstand, stellen Burgemeester en
wethouders een lijst op met waardevolle houtopstand die op gemeentegrond is gelegen.
2.
Van waardevolle houtopstand is sprake:
1. indien de houtopstand vijftig jaar of ouder is, in goede conditie verkeert en een volledig
verval niet binnen tien jaar te verwachten is;
2. en/of de houtopstand is geplant ter gelegenheid van een bijzondere maatschappelijke
gebeurtenis
3. en indien de onder a en b genoemde houtopstand voldoet aan tenminste één van de
navolgende criteria:
• de houtopstand is van waarde voor de natuur
• de houtopstand is van waarde voor het stads- en dorpsschoon
• de houtopstand is beeldbepalend voor de omgeving
• de houtopstand is van waarde voor de leefbaarheid
• de houtopstand is van waarde vanuit cultuurhistorisch oogpunt
• de houtopstand is van waarde vanuit landschappelijk oogpunt.
3.
De in het eerste lid genoemde lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het
landelijk Register Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting, althans voor zover
deze op gemeentegrond staan.
4.
De lijst als bedoeld in lid 1 omvat tenminste een omschrijving van de houtopstand, de
standplaats, de plantwijze en de reden van de registratie.
5.
Het plaatsen van houtopstand op de lijst als bedoeld in het eerste lid is geen besluit als
bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
6.
Houtopstand dat is genoemd op de lijst als bedoeld in het eerste lid wordt beoogd in de
oorspronkelijke staat behouden te blijven. Burgemeester en wethouders dienen gehouden alle
daartoe nodige zorgmaatregelen te treffen.
Artikel 3.
Overige bescherming publieke houtopstand
1.
Het is verboden om houtopstanden die publiek eigendom zijn te beschadigen of te bekladden.
2.
Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan houtopstanden die publiek eigendom
zijn aan te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens een vergunning hiertoe van het
bevoegd gezag.
3.
Het is verboden om snoeiwerk te verrichten aan houtopstanden die publiek eigendom zijn,
tenzij dit door de gemeente is opgedragen.
Artikel 4.
Instandhoudingsplicht
1.
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in het eerste lid van artikel 5 van
toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld dan wel op andere wijze
teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich
de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van
voorzieningen bevoegd is, bij beschikking de verplichting opleggen een boom te herplanten
overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.
2.
Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden
bepaald binnen welke termijn, met welke houtopstand en op welke wijze niet aangeslagen
herbeplanting dient te worden vervangen.
3.
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig
wordt bedreigd, kunnen Burgemeester en wethouders bij beschikking aan de zakelijk
gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt, dan wel aan degene die uit
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anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om
overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn
voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

Hoofdstuk 3

Kappen van houtopstand

Artikel 5.
Verbod tot vellen
1.
Het is verboden houtopstand te vellen of te doen vellen, tenzij het het bevoegd gezag hiertoe
een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden heeft verleend.
2.
In uitzondering op het eerste lid geldt geen kapverbod voor de houtopstand in de bestaande
nieuwbouwwijken als aangegeven op bijlage 2 van deze verordening, voor zover de
houtopstand niet op gemeentegrond staat.
3.
In uitzondering op het eerste lid geldt geen kapverbod voor de houtopstand op gemeentegrond
in de nieuwbouwwijken als aangegeven op bijlage 2 van deze verordening, indien de
houtopstand voldoet aan alle van de navolgende voorwaarden:
− een dwarsdoorsnede van minder dan 25 centimeter, gemeten op 1,3 meter boven maaiveld
− niet behorend tot een boomstructuur
− geen herplant als bedoeld in artikel 4 en artikel 10, derde lid.
4.
In uitzondering op het eerste lid geldt geen kapverbod voor de houtopstand in de
dorpskernen, de bedrijventerreinen en de buitengebieden als aangegeven op bijlage 2 van
deze verordening, indien de houtopstand voldoet aan alle van de navolgende voorwaarden:
− een dwarsdoorsnede van minder dan 25 centimeter, gemeten op 1,3 meter boven maaiveld
− niet behorend tot een boomstructuur
− geen herplant als bedoeld in artikel 4 en artikel 10, derde lid.
5.
Gelet op de Boswet geldt het in het eerste lid gestelde verbod voorts niet voor
a.
wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide
voorzover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
b.
vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c.
houtopstand dat aantoonbaar op bosbouwkundige of bedrijfseconomische wijze wordt
geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 van de Boswet.
6.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor
a. Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
b. Het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte
boomsoorten;
c. Houtopstand dat moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een
aanschrijving of last van Burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde
in de artikelen 10 en 11 van deze verordening.
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Artikel 6.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1.
De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden kan worden aangevraagd door
of namens dan wel met schriftelijke toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht, of
door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid, gerechtigd is over de houtopstand
te beschikken.
2.
Wanneer door of namens het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan het
bevoegd gezag een afschrift wordt toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in
artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift mede als een aanvraag om
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand.
Artikel 7.
Nadere regels inzake omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1.
Indien voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het vellen van houtopstanden de
procedure als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt gevolgd,
dan dient de aanvraag te worden onderbouwd met een groentoets.
Artikel 8.
Weigeringsgronden
1.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden wordt geweigerd indien het
belang van de kap niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van
de houtopstand:
a.
De houtopstand heeft een leeftijd van 50 jaar of ouder;
b.
De houtopstand heeft een bijzondere waarde als gedenkteken;
c.
De houtopstand is bepalend voor straat-, dorps-, of stadsbeeld;
d.
De houtopstand is van cultuurhistorisch en/of landschappelijke betekenis;
e.
De houtopstand heeft een bijzondere natuurwaarde;
f.
De houtopstand is van bijzondere dendrologische betekenis (bijzondere soort);
g.
De houtopstand heeft een bijzondere waarde voor recreatie en leefbaarheid.
2.
De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden wordt geweigerd indien velling
in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, de Flora en faunawet, de Habitatrichtlijn, of
andere regelgeving inzake natuurbescherming.
Artikel 9.
Voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1.
Het bevoegd gezag kan voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden.
2.
Tot aan de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden te verbinden
voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig
de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen dient te worden herplant. Hierbij wordt
voorts aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze niet aangeslagen herbeplanting
dient te worden vervangen.
3.
De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vervalt, indien daarvan niet
binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden gebruik is gemaakt. In het geval de omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden betrekking heeft op meer dan één boom, dan geldt die termijn voor elke
boom afzonderlijk.
4.
Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter
bescherming van nabijgelegen houtopstand en voorschriften ter bescherming van in en rond
de houtopstand voorkomende flora en fauna.
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Hoofdstuk 4

Kapverplichtingen

Artikel 10. Gevaarzetting
De Burgemeester kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van gevaarzetting of een
vergelijkbaar spoedeisend belang.
Artikel 11. Bestrijding iepziekte
1.
Indien zich op een terrein één of meerdere iepen bevinden, die naar het oordeel van
Burgemeester en wethouders gevaar opleveren voor verspreiding van de iepenziekte of voor
vermeerdering van de iepenspintkevers, dan is de rechthebbende, in het geval hij/zij daartoe
door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te
stellen termijn, indien de iepen in de grond staan, deze te vellen, de iepen te ontbasten en de
bast te vernietigen en de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te
behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.
2.
Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden te hebben of in voorraad te
hebben of te vervoeren.
3.
Het verbod gesteld onder het tweede lid is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en
op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter.
4.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het onder het tweede lid
gestelde verbod.
5.
Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de
toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden voor risico en voor
rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

Hoofdstuk 5

Nader beleid

Artikel 12
Nader beleid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nader beleid vast te stellen met betrekking tot de
uitvoering van deze verordening.

Hoofdstuk 6

Schadevergoeding

Artikel 13. Schadevergoeding
1.
Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding op grond van
artikel 17 juncto artikel 13, vierde lid, van de Boswet.
2.
De schadevergoeding wordt naar billijkheid bepaald en toegekend indien en voor zover blijkt
dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 9 (weigeringsgronden) of artikel 10
(voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden) schade lijdt
of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan
de vergoeding niet anderszins is verzekerd.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen
Artikel 14. Afstand tot de erfgrenslijn
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 2,0 meter voor
bomen en op nihil voor heggen en heesters.
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Hoofdstuk 9 Overgangsbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel
Artikel 15. Overgangsbepaling
Aanvragen voor een vergunning die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze
verordening en waarop nog niet is beslist, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de
in het derde lid van artikel 16 genoemde verordening.

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Bomenverordening 2010”.
3.
De Bomenverordening 2009 komt te vervallen op het in het eerste lid genoemde tijdstip.

Bijlagen behorende bij deze verordening:
− bijlage 1: (artikelgewijze) toelichting
− bijlage 2:
- gebieden vrijgesteld van omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
- lijst waardevolle bomen
- kaarten met waarde volle bomen
- groenstructuurkaart
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Bijlage 1

Toelichting op de Bomenverordening 2010

Verhouding tussen de Boswet en de Bomenverordening
De Boswet (wet van 20 juli 1961 Stbl. 256/1961) beschermt bossen en landschappelijke
(laan)beplanting. De gemeenteraad heeft vastgesteld welke voor de toepassing van deze wet de
grenzen van de bebouwde kommen der gemeente zijn. Dit betreft de tekening met nummer 2030901-003, behorende bij de Vaststelling ontwerpbesluit tot aanwijzing bebouwde komgrenzen
Boswet, Registernummer: EK-06/756-a. Deze begrenst tot waar de bevoegdheid van de provincie
reikt en waar de bevoegdheid van de gemeente reikt.
De provincie heeft in het gebied buiten de bebouwde kom Boswet een rol in de
ontheffingsverlening, handhaving en subsidieverlening. Voor het rooien van bos of bomen in
rijbeplanting, buiten de bebouwde kom Boswet, is een kapmelding nodig bij de provincie. Binnen
de bebouwde kom Boswet is vergunningverlening en handhaving een verantwoordelijkheid van de
gemeente.
Toelichting op artikel 2
De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. Zij heeft
een modelverordening geschreven, waarin de bescherming van bomen, met name monumentale
bomen, de boventoon voert. De leeftijdsgrens van de monumentale bomen van 80 jaar komt in
Zoeterwoude niet voor. Bovendien staan, met uitzondering van één boom bij de pastorie, de
waardevolle bomen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar op gemeentelijke grond. Om die reden
is gekozen het beschermen van waardevolle bomen niet nader in de verordening te regelen, anders
dan het bevoegd gezag een lijst te laten bijhouden om de inventarisatie en de verzorging van die
gemeentelijke bomen te waarborgen. Er is derhalve afgezien van de Bomenverordening van de
Bomenstichting.
Toelichting op artikel 4, eerste lid en artikel 10, derde lid
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden verlenen onder
de voorwaarde van een herplantplicht. Hiertoe worden nadere beleidsregels door Burgemeester en
wethouders opgesteld.
Het fysiek herplanten op of nabij dezelfde locatie is niet altijd mogelijk, wat met name bij
particulieren het geval is. Meestal door een gebrek aan ruimte, soms omdat het terrein een andere
inrichting krijgt. In dat geval zal geen herplantplicht worden opgelegd.
Toelichting op artikel 5
De Bomenverordening 2010 kent een indeling in zones, die aansluit bij het Groenbeleids- en
structuurplan en bomenbeleidsplan. Op basis van de groeikansen van bomen en de uitstraling van
de gebieden onderscheidt de Bomenverordening vier gebieden: de bestaande nieuwbouwwijken, de
bedrijventerreinen, de dorpskernen en het buitengebied. In de nieuwbouwwijken van Zoeterwoude
is eenvoudigweg geen plaats voor bomen om tot volle wasdom te komen in de kleine tuinen
behorende bij de woningen. Een waardevolle boom kan men daar dan ook niet aantreffen. Vanwege
de beperkingen van dit gebied geldt dat geen omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden hoeft worden aangevraagd, behoudens de bomen op gemeentegrond. Derhalve zal
ook voor deze zones voor de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden op
particulieren gronden geen herplantverplichting gelden. Dit zal een afname van het aantal
omgevingsvergunningen voor het vellen van houtopstanden ten opzichte van de voorgaande jaren
met zich meebrengen.
Voor de overige gebieden geldt dat wel ruimte bestaat voor bomen om tot ouderdom te komen. Het
onderscheid in de verwachte uitstraling van de gebieden komt tot uiting in de noodzaak van een
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden en de mogelijkheid van het opleggen van
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de herplantplicht. Wel geldt ten opzichte van de kapverordening als opgenomen in de APV 2005,
een ruimere ondergrens, doordat de doorsnede is vergroot van 20 naar 25 centimeter.

Toelichting op Artikel 5, vijfde lid
Artikel 15 van de Boswet stelt dat de Gemeenteraad niet bevoegd is regels te stellen ter bewaring
van:
− wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voorzover
bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
− vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
− fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op
daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
− kweekgoed;
− bossen en andere houtopstanden, die deel uitmaken van bosbouwondernemingen, die als
zodanig bij het Bosschap geregistreerd staan, en niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom.
Toelichting op artikel 6, derde lid
De Boswet bepaalt in artikel 2 dat het niet is toegestaan om te vellen, anders dan bij wijze van
dunning, zonder dat een voorafgaande tijdige kennisgeving is gedaan aan het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het Ministerie (het bureau Laser) stuurt een afschrift van die
kennisgeving aan de gemeente. Deze kennisgeving wordt door de gemeente mede beschouwd als
een vergunningaanvraag. In het geval blijkt dat de bevoegdheid niet bij de gemeente ligt (omdat het
houtopstand betreft buiten de bebouwde kom Boswet), zal de aanvrager hiervan worden verwittigd.
Procedureel betekent dit dat de vergunning wordt afgewezen, maar dat gezien de Boswet wel mag
worden gekapt, tenzij het Ministerie zulks belemmert. Mocht blijken dat de betreffende houtopstand
toch binnen de bevoegdheid van de gemeente ligt (omdat het houtopstand betreft binnen de
bebouwde kom Boswet), dan wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld en zal de aanvraag
worden behandeld.
Toelichting op artikel 7 zesde lid
De groentoets heeft betrekking op alle plannen waarvoor een planologische procedure nodig is. De
initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling is verplicht een groentoets op te stellen voor
houtopstanden die geveld moeten worden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.
Deze groentoets wordt op kosten van de initiatiefnemer uitgevoerd door een onafhankelijk en
deskundig Boomadviesbureau.
De groentoets moet zorgen voor een objectieve beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen
bouw of aanleg. Deze toets moet de kwaliteit van het groen waarborgen en een goede beoordeling
van alle effecten en mogelijke alternatieven garanderen. De resultaten van deze toets moeten
vervolgens worden meegewogen in de besluitvorming rond bouw of aanleg.
De groentoets bestaat uit
a. een inventarisatie van het bestaande groen tijdens de verkenningsfase van de ruimtelijke
ontwikkeling. De plannen zijn dan namelijk nog niet vastomlijnd, maar er worden wel
kernbeslissingen genomen. Er wordt nagegaan welke informatie noodzakelijk is om het
initiatief in hoofdlijnen vorm te kunnen geven. In deze fase moet in ieder geval worden
uitgezocht wat de bestaande beplanting inhoudt. Dat betekent concreet dat een inventarisatie
van het groen moet plaatsvinden, waarbij niet alleen de huidige kwaliteit van het groen wordt
bepaald, maar ook bekeken of er waardevolle bomen, of bomen uit de groenstructuur op het
perceel aanwezig zijn. De groentoets maakt onderdeel uit van de onderzoeken die plaats
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vinden bij een planologische procedure, zoals milieuonderzoeken en flora- en
faunaonderzoeken.
b. de voor de ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijke kap. In de ontwerpfase vindt integrale
besluitvorming plaats. Dat wil zeggen dat tegelijkertijd met de behandeling van de
bouwaanvraag bekeken wordt of het noodzakelijk is beplanting te verwijderen. Dit geldt voor
beplanting midden in een toekomstig bouwblok. Maar het bouwblok heeft ook invloed op
bomen en beplanting die vlakbij het bouwblok staan. Voor het bouwen van een pand is ook
bouwruimte nodig. Deze moet zo ingericht worden dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van
bomen. De groenbeleidsmedewerker van afdeling Ruimtelijk Beheer wordt bij deze integrale
besluitvorming betrokken en adviseert afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hierover. Afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling verwerkt dit advies tezamen met de andere adviezen (bijv. flora en
fauna, milieu) uit tot een voorstel aan het college. Het besluit van het college wordt verwerkt
in een programma van eisen.
c. compenserende maatregelen. In de groentoets wordt duidelijk aangegeven welke
compenserende maatregelen getroffen zullen worden om er zorg voor te dragen dat de
kwaliteit en kwantiteit van het groen op en nabij de locatie van de ontwikkeling niet zal
afnemen en liefst nog toeneemt.

Toelichting op artikel 13
Artikel 17 van de Boswet stelt dat indien de gebruiker of eigenaar van een houtopstand tengevolge
van een krachtens gemeentelijke verordening genomen besluit, houdende een verbod tot vellen van
een houtopstand of een weigering tot ontheffing van een verbod tot vellen van een houtopstand,
schade lijdt, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven, hem op zijn
verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding uit de gemeentekas wordt toegekend.
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Bijlage 2
−
−
−
−

Overzichtskaarten;

gebieden vrijgesteld van omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
lijst waardevolle bomen
kaarten met waarde volle bomen
groenstructuurkaart
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Waardevolle gemeentelijke Bomen

DORP
nr.

adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fuut
Molenpad
Noordbuurtseweg, gemeentehuis
Watertje
Watertje
Watertje
Watertje
Watertje
Watertje
Veldzichtstraat/dr. Bouwdijkstraat
Veldzichtstraat t.o. nieuwe C1000
Weipoortseweg thv nr. 48
Weipoortseweg thv nr. 48
Zuidbuurtseweg thv nr 53
Zuidbuurtseweg thv eiland Swetterhage
Zuidhof
Zuidhof
hoek Dr. kortmannstraat/Loethe
Loethe
Loethe

aantal latijnse naam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

Tilia europaea 'Pallida'
Prunus avium
Aesculus hippocastanum
Acer pseudoplatanus
Tilia tomentosa
Tilia europaea
Platanus acerifolia
Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tilia platyphyllos
Tilia europaea
Platanus acerifolia
Ulmus carpinifolia
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

soort

Koningslinde
Varikse Zwarte
Paardenkastanje
Esdoorn
Linde
Hollandse linde
Plataan
Watercypres
Watercypres
Gewone es
Zomereik
Grootbladige linde
Hollandse linde
Plataan
Gladde iep
Zomereik
Zomereik
Zomereik
Zomereik
Zomereik

plantjaar

1988
2003
1940
1979
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1960
1957
1957
1956
1950
1960
1960
1960
1960
1960

RIJNDIJK
nr.

adres

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Hoge Rijndijk thv nr 127
Hoge Rijndijk thv nr 48
Julianapark
Julianapark
Eikenlaan
Lindelaan
Lindelaan thv nummer 11/19
Oranjelaan
Moerascypreslaan (Parochietuin)
Moerascypreslaan (Parochietuin)
Populierenlaantje
Wilgenhof/Eikenlaan
Hoge Rijndijk thv 285
Magrietstraat thv nr 7
Beatrixstraat/Margrietstraat
Antoniusstraat
Hoge Rijndijk thv nr. 93
Laan de goede Herder
Moerascypreslaan (begraafplaats)
Burgemeester Smeetsweg thv Heineken
Burgemeester Smeetsweg thv Heineken
Burgemeester Smeetsweg (rotonde)

aantal latijnse naam

1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Robinia pseudoaccacia
Quercus robur
Tilia vulgaris
Tilia tomentosa
Platanus acerifolia
Quercus robur
Platanus acerifolia
Aesculus hippocastanum pyramidalis
Populus nigra
Salix alba "tristis"
Salix alba "tristis"
Quercus palustris
Platanus acerifolia
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Quercus robur
Aesculus hippocastanum
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Populus italica

soort

Paardenkastanje
Paardenkastanje
Valse acacia
Zomereik
Hollandse linde
Zilverlinde
Plataan
Zomereik
Plataan
Paardenkastanje
Zwarte populier
Treurwilg
Treurwilg
Moeraseik
Plataan
Gewone es
Zomereik
Zomereik
Paardekastanje
Bergiep
Bergiep
Italaanse populier

plantjaar

1907
1930
1950
1950
1917
1988
1917
1979
1890
1890
1960
1917
1950
1950
1950
1950
1950
1960
1927
1950
1950
1950

