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RAADSBESLUIT 
 
 
 
Besluit nr.: 107681 
Onderwerp: kapvergunning van waardevolle houtopstanden op gemeentelijk grondgebied van 
Albrandswaard 
 
 
De raad van de gemeente Albrandswaard; 
 
Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 100486, 29 november 
2011; 
 
BESLUIT: 
 
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Albrandswaard te wijzigen door daarin op te 
nemen:  
 
Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden 
 
ARTIKEL 4:10 Begripsomschrijvingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. boom:  een houtig opgaand gewas met een stamdiameter van de stam van minimaal 10 cm op 

1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de 
dwarsdoorsnede van de dikste stam;  

b. boomvormer: een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer 
hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom; 

c. houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk 
onderdeel uitmakend van een boomvlak of boomstructuur; 

d. Publieke 
houtopstand: 
 

houtopstand staande op grond van overheden, bijvoorbeeld gemeente, provincie, 
waterschap of rijkswaterstaat met uitzondering van een houtopstand met poot- of 
gedoogrecht; 

e. Boomvlakken: begrensd gebied met houtopstanden die samen een functioneel geheel vormen;  
f. boomstructuur: lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel vormt; 
g. Beschermde 

houtopstand: 
een publieke houtopstand, die is vastgelegd op de lijst waardevolle houtopstanden.  

h. lijst waardevolle 
houtopstanden: 

lijst met daarop aangegeven de te beschermen publieke houtopstanden als 
boomvlakken, boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen, ondersteund door 
een kaart; 

i. vellen: rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het 
wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel 
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boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van 
de houtopstand ten gevolge kunnen hebben. Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk om de houtopstand in stand te houden zoals 
dunnen en knotten zijn hierop een uitzondering; 

j. dunnen: velling ter bevordering van het voortbestaan van de (te behouden) houtopstand; 
k. knotten: Het regelmatig terugsnoeien van bomen en struiken tot een vast punt boven de grond; 
l. Boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente 

richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen; 
m. bomen effect 

analyse: 
een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor 
een boom, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting; 

n. boomdeskundige: een persoon die minimaal een gerelateerde mbo-opleiding heeft behaald en/of het 
certificaat Boomveiligheidscontroleur en meer dan 5 jaar ervaring op dit gebied heeft; 

o. Kandelaberen: Het tot op de hoofdtakken korten van de houtopstand; 
p. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig artikel 1 lid 5 van de 

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

Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau); 
r. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) 

en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus. 
s. noodkap: het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de 

openbare orde of een direct gevaar voor personen en goederen.  
 
ARTIKEL 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag beschermde houtopstand(en) te 

vellen of te doen vellen. 
2. Van een omgevingsvergunning als bedoeld in het voorgaande lid mag pas gebruik worden gemaakt:  
 a. nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene 

wet bestuursrecht is verstreken zonder dat een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in 
artikel 8:81 van die wet is ingediend, of;    

 b. nadat op een binnen de onder a bedoelde termijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening is 
beslist.  

3. Het bevoegd gezag kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, op verzoek van de aanvrager of 
ambtshalve, in de omgevingsvergunning bepalen dat deze in afwijking van het bepaalde in het voorgaande 
lid in werking treedt op een eerder daarbij aan te geven tijdstip.  

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een beschermde houtopstand die moet worden geveld 
krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag. 

5. Het in eerste lid gestelde verbod geldt niet voor: 
 a. wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande 

uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot of zijn opgenomen op de lijst van waardevolle 
houtopstanden; 

 b. fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
 c. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde 
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bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de 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. 

 d. het verwijderen van houtopstanden in het geval van noodkap. Een bevel tot noodkap is een besluit dat 
genomen moet worden door een daartoe bevoegde functionaris en dat -zo nodig achteraf- schriftelijk 
en gemotiveerd moet worden vastgelegd. 

 
ARTIKEL 4:12 Lijst waardevolle houtopstanden  
1. Het college van burgemeester en wethouders stelt een lijst vast met waardevolle houtopstanden ter 

bescherming daarvan.  
2. De lijst waardevolle houtopstanden met de bijbehorende kaart bevat een samenhangend geheel van de 

volgende houtopstanden: 
 a. Publieke boomvlakken; 
 b. Publieke boomstructuren; 
 c. Publieke houtopstanden  
 
ARTIKEL 4:12a Aanvraag vergunning ten behoeve van Boswet 
Wanneer namens de Minister van Economische zaken, landbouw en innovatie aan het college van burgemeester en 
wethouders een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt 
het college burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningsaanvraag. 
 
ARTIKEL 4:12b Criteria voor verlening van een omgevingsvergunning  
1. Een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van beschermde houtopstand(en) wordt geweigerd 

indien het belang voor de verlening daarvan niet opweegt tegen het belang van behoud van de houtopstand. 
De beoordeling van deze belangen vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 

 a. Voor wat betreft de boomsoort; 
- duurzaamheid van de boom 
- boomgrootte 
- herkomst van de boom 
- dendrologische waarde van de boom 

 b. Stamdiameter van de houtopstand, zoals bedoeld in artikel 4:10 sub g; 
 c. Levensverwachting van de houtopstand; 
 d. Groeivorm van de houtopstand; 
 e. Ruimtelijke betekenis van de houtopstand; 
 f. Cultuurhistorische betekenis van de houtopstand. 
2. Een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden wordt door het bevoegd gezag 

verleend, indien: 
 a. een zwaarwegend maatschappelijk belang, zoals een op de aanvrager rustende wettelijke zorgplicht of 

een verplichting ingevolge het bepaalde in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek, opweegt tegen 
duurzaam behoud van de beschermde houtopstand; 

 b. alternatieven door aanvrager uitputtend zijn onderzocht en te licht zijn gewogen; 
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 c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel 
of schade. 

3. Het college van burgemeester en wethouders stelt ter uitwerking van de in de voorgaande leden genoemde 
criteria beleidsregels voor waardevolle houtopstanden vast.  

4. Het bevoegd gezag verwijst in haar motivering bij een besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning 
zoals bedoeld in artikel 4:11 lid 1, naar de beleidsregels waardevolle houtopstanden zoals bedoeld in het 
voorgaande lid. 

 
ARTIKEL 4:12c Vervaltermijn vergunning 
In het geval de in artikel 4:11 bedoelde omgevingsvergunning een verlening betreft voor het vellen van één of meer 
houtopstanden, is deze vergunning voor alle houtopstanden slechts één jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één 
of enkele houtopstanden al geveld zijn.  
 
ARTIKEL 4:12d Bijzondere vergunningsvoorschriften 
1. Tot de aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden 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 telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en 
op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.  

3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal 40 jaar 
duurzaam in stand gehouden te worden.  

4. Tot aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden te verbinden 
voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot vellen van de houtopstand op en bij bouw- en 
aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien ruimtelijke 
ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke voortgang van de werken voldoende 
gewaarborgd is.  

5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens 
rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 
ARTIKEL 4:12e Herplant /instandhoudingsplicht 
1. Indien een beschermde houtopstand zonder omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde 

houtopstanden is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk 
gerechtigde tot de grond waarop zich die 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 hem 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 geslaagde herplant moet worden vervangen.  

3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal 40 jaar 
duurzaam in stand gehouden te worden. 

4. Indien een beschermde houtopstand in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het bevoegd gezag 
aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich die houtopstand bevindt, dan wel aan degene die uit 
andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om: 
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 a. een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag; 
 b. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn 

voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. 
5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens 

rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 
 
ARTIKEL 4:12f Bestrijding 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 de 
aanschrijving vast te stellen termijn: 

 a. Indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; 
 b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; 
 c. of de niet ontschorste 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 of in voorraad te hebben of te  

vervoeren. 
3. Het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en op iepenhout met een  

doorsnede kleiner dan 4 cm 
4. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het onder lid 2 gestelde verbod.  
 
 
ARTIKEL 4:12h Bescherming publieke houtopstanden 
1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn: 
 a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken; 
 b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de betreffende overheid opgedragen 

boomverzorgende taken en de gevallen zoals bedoeld in artikel 5:44 Burgerlijk Wetboek. 
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 college van burgemeester en wethouders. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van  
.  
     
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann
 
  


