Herziening kapvergunningstelsel bomen
Aanleiding en doel
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten maken
hierbij bekend dat de raad van de voormalige gemeente Margraten in haar vergadering van
15 juni 2010 de nieuwe Bomenverordening en het bomenfonds heeft vastgesteld. Deze
vaststelling heeft betrekking op de bescherming van waardevolle en monumentale
houtopstanden (bomen, boomgroepen) binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Deze
bomenverordening is een uitwerking van de eerder vastgestelde kadernota bomenbeleid, en
heeft een tweeledig doel. Enerzijds heeft het tot doel te dereguleren. Met invoering van de
bomenverordening vervalt namelijk de bescherming van houtopstanden binnen de Algemene
Plaatselijke Verordening en is het dus niet meer nodig voor de kap van iedere (niet
waardevolle) boom een kapvergunning aan te vragen. Anderzijds heeft de verordening tot
doel de daadwerkelijk waardevolle en monumentale houtopstanden (bomen) goed te
beschermen.

Bomenlijst
Ten behoeve van de werking van deze verordening heeft het college van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten een tweetal lijsten vastgesteld van
waardevolle en monumentale houtopstanden. Deze bomenlijsten zijn onderstaand te
raadplegen. Eén lijst heeft betrekking op het grondgebied van de voormalige gemeente
Margraten en één lijst heeft betrekking op het grondgebied van de voormalige gemeente
Eijsden. De eigenaren van de desbetreffende houtopstanden zullen schriftelijk in kennis
worden gesteld.
Voor wat betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Margraten geldt dat de
eigenaren van waardevolle of monumentale houtopstanden in staat zijn gesteld hun
zienswijze/reactie kenbaar te maken. Vervolgens is de definitieve lijst door het college van
Burgemeester en Wethouders vastgesteld en zullen de eigenaren schriftelijk worden
geïnformeerd over het besluit. Op dit besluit is bezwaar mogelijk.
Voor wat betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Eijsden geldt dat er een
voorlopige lijst door het college is vastgesteld en dat de eigenaren van
waardevolle/monumentale houtopstanden in staat worden gesteld hun zienswijze/reactie
kenbaar te maken. Vervolgens zal de lijst definitief worden vastgesteld. Op dit besluit is
bezwaar mogelijk.
Werking en betekenis
De nieuwe bomenverordening vervangt de bescherming van houtopstanden, zoals die nu is
geregeld in hoofdstuk 4, afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De
bescherming van de waardevolle en monumentale houtopstanden is dan geregeld in de
bomenverordening. Dit betekent in de praktijk, onder normale omstandigheden, dat er voor
het kappen van bomen die niet zijn opgenomen in een van de beide bomenlijsten geen
vergunning benodigd is. Een belangrijke kanttekening: deze verordening vervangt geen
andere verordeningen/wetgeving waarin bescherming van bomen/houtopstanden geregeld is.
Bomenfonds
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten heeft ten behoeve van het bomenfonds geld
gereserveerd. Dit fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de onkosten die voortvloeien uit het
bezit van monumentale houtopstanden (boom). Dit betekent in de praktijk, dat u een bijdrage
kunt aanvragen in uw onderhoudskosten van onderhoudsmaatregelen van monumentale
bomen. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming in de onkosten tot 50% met een
maximaal bedrag van € 250,--.
Let wel: aan het aanspraak maken op deze tegemoetkoming zitten een paar spelregels, zie
onderstaand pdf bestand ‘bomenfonds’.

