
Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden 

Artikel 4.10 Begripsomschrijvingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. boom: een houtachtig, opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 

centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. Een boom kan zowel dood als levend zijn. In 

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

hiervoor gestelde kan de dwarsdoorsnede kleiner zijn dan 15 cm op 1,30 meter boven het maaiveld, 

indien sprake is van:  

o a. een waardevolle houtopstand als bedoeld in artikel 4.14; 

o b. een houtopstand in het kader van een herplant- en instandhoudingsplicht als 

bedoeld in de artikelen 4.16, 4.18 en 4.19. 

b. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen of boomvormers. 

c. rooien: het geheel verwijderen van het boven- en ondergrondse deel van de houtopstand. 

d. kappen: het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand. 

e. dunnen: het vellen van houtopstand om de overblijvende bomen te laten voortbestaan. 1 

f. knotten/kandelaberen: het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen. 

g. vellen:  rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het 

wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het ver-richten van handelingen, zowel boven- als 

ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand tot 

gevolg kunnen hebben. 2 

h. hakhout: één of meer boomvormers, die na te zijn geveld opnieuw uitgroeien vanuit de stronk. 

i. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 5 

van de Boswet. 

j. boomwaarde: de waarde in geld van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente 

richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. 

k. bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen, van bijvoorbeeld voorgenomen 

bouw- of aanlegwerkzaamheden, voor houtopstand op basis van landelijke richtlijnen van de 

Bomenstichting. 

l. monumentale boom: bijzondere beschermwaardige houtopstand met een relatief hoge leeftijd en 

met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een bijzondere functie voor de 

omgeving. 

m. waardevolle boom: houtopstand waarbij minstens één van de weigeringsgronden, genoemd in 

artikel 4.13 lid 2 sub a t/m h, in hoge mate van toepassing is. 

n. beleidsregels waardevolle bomen Gemeente Bloemendaal: de beleidsregels omvatten de regels en 

bepalingen die aan het behoud van waardevolle bomen bijdragen. Aan deze beleidsregels zijn twee 

lijsten gekoppeld te weten, de lijst waardevolle bomen in gemeentelijk bezit en de lijst waardevolle 

bomen in particulier bezit. 

 



o. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. 

Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau) 

p. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus 

scolytus (F.) en Scolytus multistratus (Marsch) en Scolytus pygmaeus. 

Artikel 4.11 Kapverbod 

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen 

vellen. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand die aantoonbaar op bedrijfs-

economische wijze worden geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 lid 2 en 3 van de Boswet. 

3. 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 bevoegd gezag, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.18. 

b. het periodiek vellen 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. 

d. het onderhoud dat deel uitmaakt van een meerjarenonderhouds- of beheersplan, dat als zodanig 

vooraf door het bevoegd gezag schriftelijk is goedgekeurd. 

e. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouw-

ondernemingen en gelegen is buiten de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom volgens 

de Boswet, 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. 

Artikel 4.12 Aanvraag vergunning 

1. De vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd, 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. 

2. Wanneer namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het bevoegd gezag 

een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, 

beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift mede als een vergunning. 

Artikel 4.13 Weigeringsgronden en voorschriften 

1. Het bevoegd gezag kan de vergunning om te vellen weigeren, dan wel onder voorschriften 

verlenen.  

2. Een vergunning kan worden geweigerd indien het belang van verlening niet opweegt tegen 

ondermeer één of meer van de volgende waarden van behoud van houtopstand: 

a. natuur- en milieuwaarden; 

b. landschappelijke waarden; 



c. cultuurhistorische waarden; 

d. waarden van stads- en dorpsschoon; 

e. waarden voor recreatie en leefbaarheid; 

f. beeldbepalende waarden; 

g. waarde voor behoud van de overblijvende houtopstand 

h. dendrologische waarden. 

3. In beginsel wordt geen vergunning verleend voor houtopstanden voorkomend op lijsten 

behorende bij de beleidsregels waardevolle bomen Gemeente Bloemendaal, als bedoeld in artikel 

4.14. Hetzelfde geldt voor houtopstanden die niet op voornoemde lijsten staan vermeld maar die wel 

voldoen aan de criteria om op die lijsten te worden geplaatst. 

4. De beslissing op een aanvraag om een vergunning tot vellen kan worden opgeschort als de 

aanvraag is ingediend in samenhang met de realisatie van een ander vergunningplichtig werk, zolang 

op die andere vergunningaanvraag niet is beslist. 

Artikel 4.14 Waardevolle bomen 

De gemeente bezit lijsten met waardevolle bomen en houtopstanden, (lijsten behorende bij de 

Beleidsregels waardevolle bomen en houtopstanden Gemeente Bloemendaal) waarvoor in beginsel 

geen kapvergunning wordt afgegeven. 

Artikel 4.15 Standaardvoorschrift van niet-gebruik 

1. Aan de vergunning als bedoeld in artikel 4.11, 1e lid, verbindt het bevoegd gezag het 

standaardvoorschrift, dat van de vergunning feitelijk geen gebruik wordt gemaakt: 

a. binnen zes weken na afgifte of, indien nog niet op een binnen deze termijn ingediend 

bezwaarschrift inzake deze vergunning is beslist, tot op het moment dat op dit bezwaarschrift is 

beslist; 

b. tijdens het broedseizoen, jaarlijks van 15 maart tot en met 15 juli; 

c. in het geval van verplanten van houtopstanden: buiten het verplantseizoen, jaarlijks van 15 maart 

tot en met 15 november; 

2. Het bevoegd gezag verleent met redenen omkleed de vergunning zonder het onder sub a 

genoemde standaardvoorschrift indien naar zijn oordeel het onverwijld gebruik maken van de 

vergunning noodzakelijk is. 

 

3. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van de in lid 1 onder b en c 

genoemde voorschriften. 

Artikel 4.16 Bijzondere vergunningsvoorschriften 

1. Tot de aan de vergunning 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. 



2. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald binnen welke termijn na de herplant, 

en op welke wijze, niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. 

3. Tot aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas 

tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of 

reconstructie mag worden overgegaan, indien andere vergunningen of ruimtelijke 

ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de 

werken voldoende gewaarborgd is. 

4. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen aanwijzingen behoren ter bescherming 

van nabijgelegen houtopstand en voorschriften ter bescherming van in en rond de houtopstand 

voorkomende flora en fauna. 

5. Voor het geval herplanten ruimtelijk niet tot de mogelijkheden behoort kan het bevoegd gezag in 

plaats van een herplantvoorschrift aan de vergunning het voorschrift verbinden, dat de 

vergunninghouder ter compensatie van het vellen van de houtopstand een vergoeding stort in het 

gemeentelijk Bomenfonds, dat tot doel heeft de instandhouding en de uitbreiding van het 

bomenbestand in de gemeente te dienen. 

6. Het bevoegd gezag kan regels vaststellen met betrekking tot het bepalen van de hoogte van de 

vergoeding als bedoeld in het vijfde lid en baseert daarbij de vergoeding op de boomwaarde van de 

te vellen houtopstand. 

Artikel 4.17 Vervaltermijn vergunning 

1. De vergunning tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen één 

jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning gebruik is gemaakt. 

2. In het geval het een vergunning voor het vellen van meer dan één boom betreft, is de vergunning 

voor alle bomen slechts één jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één boom of enkele bomen 

al geveld zijn. 

3. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd besluiten om de vergunning met 

maximaal een jaar te verlengen als verlenging binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de 

vergunning wordt aangevraagd. 

4. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van de in lid 1 bepaalde 

vervaltermijn. 

Artikel 4.18 Herplantplicht 

1. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen 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 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 het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd 

gezag te stellen termijn. 

2. 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. 

3. Voor het geval herplanten ruimtelijk niet tot de mogelijkheden behoort kan het bevoegd gezag in 

plaats van het opleggen van een herplant- of instandhoudingsplicht aan de zakelijk gerechtigde op de 



grond, waarop de tenietgegane houtopstand zich bevindt dan wel degene die uit andere hoofde tot 

het treffen van deze voorzieningen bevoegd is, de verplichting tot het storten van een vergoeding als 

bedoeld in artikel 4.16, vijfde lid, opleggen. 

4. Het bepaalde in artikel 4.16, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4.19 Instandhoudingsplicht 

1. Degene die krachtens zakelijk recht, of degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid, 

gerechtigd is over de houtopstand te beschikken, is verplicht om werkzaamheden en maatregelen 

die een bedreiging voor het voortbestaan van houtopstand veroorzaken (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden of bronnering) bij het bevoegd gezag te melden. 

2. Degene die werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren is verplicht om tijdens deze 

werkzaamheden in de omgeving van zowel particuliere als publieke bomen beschermende 

maatregelen te nemen, zowel ondergronds (bijvoorbeeld bij riolerings-, straat- en 

kraanwerkzaamheden), als bovengronds (bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden). Het 

bevoegd gezag kan maatregelen opleggen of nadere voorwaarden stellen ter bescherming van 

houtopstanden. 3 

3. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, 

naar het oordeel van het bevoegd gezag in situaties zoals bedoeld in lid 1 en in het voortbestaan 

wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de 

houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen 

bevoegd is, de verplichting opleggen om: 

a. een bomeneffectanalyse op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan het bevoegd gezag; 

b. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen 

termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.  

Artikel 4.20 Schadevergoeding 

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 4.11 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, kan het bevoegd gezag hem op zijn verzoek een naar 

billijkheid te bepalen schadevergoeding toekennen. 

Artikel 4.21 Afstand van de erfgrenslijn 

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is voor bomen, heesters en heggen 

nihil. 

Artikel 4.22 Bestrijding van iepziekte 

1. Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag 

gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, 

is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen 

de bij aanschrijving vast te stellen termijn: 

a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; 

b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen; 



c. 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, met uitzondering van geheel ontbast iepenhout 

en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te hebben of te 

vervoeren. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van dit gebod. 

Artikel 4.23 Bescherming publieke houtopstand 

1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn, te beschadigen, te bekladden, te 

beplakken of daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens de door het bevoegd gezag opgedragen 

taken. 

2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te brengen 

of anderszins te bevestigen, behoudens vergunning van het bevoegd gezag. 

Artikel 4.24 Gemaakte kosten 

Alle eventuele kosten voortkomende uit de bepalingen, genoemd in deze afdeling, komen voor 

rekening van de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel voor 

degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is. 


