Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening
Nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen
Verschillende trajecten
Ik heb gelezen dat de bomenlijst voor de voormalige gemeente Eijsden in een ander
traject zit dan de lijst voor de voormalige gemeente Margraten. Wat betekent dit?

In feite maakt dit voor de uitwerking niet uit. Daar de voorbereidingen (inventarisatie) voor de nieuwe
regelgeving reeds is gestart in de voormalige gemeente Margraten, is deze eerder afgerond en dus
eerder in procedure gegaan. Voor de bescherming van de bomen maakt dit niet uit, omdat in de
voormalige gemeente Eijsden gewerkt wordt met de voorlopig vastgestelde lijst.
Kan ik nog een reactie aanleveren/bezwaar maken?

Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Eijsden, wordt gewerkt met een voorlopige lijst.
Binnenkort worden alle eigenaren van beschermde bomen aangeschreven met het verzoek een
eventuele reactie kenbaar te maken. Na het verzamelen en verwerken van deze reacties zal het
college een definitieve lijst vaststellen. Vervolgens zullen de eigenaren van dit besluit schriftelijk op de
hoogte worden gesteld en wordt de mogelijkheid geboden bezwaar te maken.
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Margraten, wordt gewerkt met een definitieve
lijst. Deze eigenaren zijn reeds aangeschreven en gevraagd hun reactie kenbaar te maken. Vervolgens
is de lijst defintief vastgesteld. Binnenkort zullen deze eigenaren allemaal een brief krijgen waarin ze
geïnformeerd worden over het besluit van het college en wordt de mogelijkheid geboden bezwaar te
maken.
Omgevingsvergunning/WABO
Er is toch nog zoiets als een omgevingsvergunning / WABO ? Hoe verhoudt zich dit tot de
nieuwe regelgeving?

De nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen valt net als de oude onder de werking van de
WABO. Dit betekent dat uw aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing wordt afgehandeld bij het
Team Vergunningen en als zodanig wordt behandeld als een omgevingsvergunning met het onderdeel
kappen. De wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de WABO zijn natuurlijk gewoon van toepassing
op de nieuwe regelgeving.
Bomenverordening
1. Hoe zit het met gemeentelijke bomen? Worden deze ook beschermd?

Het college van burgemeester en wethouders heeft een lijst met beschermde bomen vastgesteld.
Deze lijst bevat zowel gemeentelijke bomen als bomen en houtopstanden in particulier eigendom.
2. Ik ga verhuizen. Wat nu? Moet ik iets aangeven?

Als u eigenaar bent van een beschermde boom, dient u het college van burgemeester en
wethouders mededeling te doen van eigendomsoverdracht van een beschermde boom, alsmede
de vestiging van zakelijke rechten betreffende beschermde boom.
3. Waardoor wordt een boom als monumentaal/waardevol beschermd?

Om in aanmerking te komen voor de beschermde bomenlijst dient de boom en/of houtopstand te
voldoen aan de vastgestelde basiscriteria uit de Kadernota Bomenbeleid.
Opgenomen om de Monumentale bomenlijst van de Bomenstichting: de boom wordt per
definitie opgenomen en krijgt het predicaat monumentaal;
Stamdiameter: diameter is minimaal 40cm. Daarnaast zijn ook (recent) aangeplante
herdenkingsbomen opgenomen;
Toekomstverwachting: de beplanting heeft een matig/goede vitaliteit zodat gedurende 10jaar
de kwaliteit wordt behouden.
Als een boom of houtopstand voldoet aan één van de van de volgende kwaliteitscriteria;
esthetisch, cultuurhistorisch en/of ecologisch, dan wordt de boom of houtopstand
aangeduid als waardevol. Voldoet een boom of houtopstand aan twee of meer kwaliteitscriteria,
wordt deze aangeduid als monumentaal.
4. Welk verschil in bescherming zit er tussen waardevolle en monumentale bomen?

Voor de kap van beschermde bomen is een ontheffing vereist. Voor waardevolle bomen kan er
echter alleen een ontheffing verleend worden, als dit maatschappelijk gewenst is en steun heeft
binnen de gemeente. Bij monumentale bomen/houtopstanden wordt in principe geen ontheffing

verleend, mits het gaat om een dusdanig zwaarwegend maatschappelijk belang waarbij de kern
profijt heeft en het project de steun heeft van het college van B&W.
5. Waarom is juist deze boom aangewezen als waardevol/monumentaal? Waarom niet
die andere bomen in mijn tuin?

Bij het opstellen van de beschermde bomenlijst is getoetst aan de vastgesteld basiscriteria en
kwaliteitscriteria, zoals omschreven in de Kadernota Bomenbeleid. Daarnaast zijn in principe alleen
die bomen op de beschermde bomenlijst opgenomen die de openbare ruimte positief visueel
beeldbepalend. Dit betekent in de praktijk dat deze bomen dus altijd duidelijk zichtbaar zijn vanuit
het straatbeeld of het landschap.
6. Wat gebeurt er als ik zie dat er een monumentale boom wordt gekapt?

Als een beschermde boom wordt geveld zal het college van burgemeester en wethouders een
ontheffing tot vellen of te doen vellen hebben afgegeven. Van een aanvraag tot een ontheffing
wordt kennis gegeven in het digitaal gemeenteblad. U kunt op dat moment geen
reactie/zienswijze of bezwaar kenbaar maken. Van het besluit tot verlening of weigering van een
ontheffing wordt eveneens kennis gegeven in het digitaal gemeenteblad.
Bij deze kennisgeving wordt de concrete datum van verzending aan de aanvrager genoemd als
begin van de bezwaartermijn van 6 weken van artikel 7:1 Awb. U kunt dan, als belanghebbende
bezwaar maken binnen deze gestelde periode.
Is een beschermde boom of houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder
ontheffing van het college van burgemeester en wethouders, dan wel op andere wijze teniet is
gegaan, dan zal het college van burgemeester en wethouders aan de boomeigenaar van de grond
waarop zich de boom of houtopstanden bevond, de verplichting opleggen tot herplant (na een
handhavingstraject), overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te
stellen termijn.
7. Een nieuw systeem is goed, maar ik verwacht een complete kaalslag. Hoe wordt dit
voorkomen?

De gemeente heeft voor haar gemeentelijke groenstructuur een beleid opgesteld. Wat betreft
bomen in particulier eigendom die niet op de lijst staan, is iedereen vrij over haar of zijn boom
en/of houtopstand te beschikken en te beslissen. Er wordt niet verwacht, dat er een kaalslag zal
plaatsvinden, omdat de meeste mensen toch hun eigen bomen koesteren en graag in een groene
setting wonen en/of werken.
8. In mijn omgeving ken ik een boom die ook, mijn inziens, heel waardevol is. Kan ik
deze nog aanleveren voor de lijst? Hoe moet dat dan?

De lijst met beschermde bomen is in principe een vaste lijst die logischerwijs niet dagelijks kan
worden aangepast. Echter de kadernota bomenbeleid (3.4) geeft aan dat de lijst minimaal één
maal per vijf jaar geactualiseerd dient te worden. Dit moment van actualisatie wordt natuurlijk
gepubliceerd, zodat een ieder op dat moment een reactie kan indienen.
Naast deze algemene mogelijkheid, kunt u voor het grondgebied van de voormalige gemeente
Eijsden een reactie kenbaar maken, omdat hier gewerkt wordt met een voorlopige vastgestelde
lijst. U kunt dit schriftelijk aangeven met behulp van een zienswijze, ondersteund door een goede
beschrijving en argumentatie. Na definitieve vaststelling is deze aanvulling natuurlijk niet meer
mogelijk.

Ik ben het niet eens met de aanwijzing van mijn boom als monumentale/ waardevolle
boom. En nu?

Zoals eerder aangegeven bevinden de bomenlijsten voor het grondgebied van de voormalige
gemeente Eijsden en Margraten in een verschillend traject van vaststelling.
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Eijsden, wordt gewerkt met een voorlopige
lijst. Binnenkort worden alle eigenaren van beschermde bomen aangeschreven met het verzoek
een eventuele reactie kenbaar te maken. Na het verzamelen en verwerken van deze reacties zal
het college een definitieve lijst vaststellen. Vervolgens zullen de eigenaren van dit besluit
schriftelijk op de hoogte worden gesteld en wordt de mogelijkheid geboden bezwaar te maken.
Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Margraten, wordt gewerkt met een definitieve
lijst. Deze eigenaren zijn reeds aangeschreven en gevraagd hun reactie kenbaar te maken.
Vervolgens is de lijst defintief vastgesteld. Binnenkort zullen deze eigenaren allemaal een brief

krijgen waarin ze geïnformeerd worden over het besluit van het college en wordt de mogelijkheid
geboden bezwaar te maken.
9. Wordt de bomenlijst ook geactualiseerd? En hoe werkt dat dan? En wanneer?

Teneinde de lijst van waardevolle en monumentale bomen actueel te houden, zodat er geen
bomen onterecht wel of juist niet beschermd worden, wordt de lijst minstens eenmaal per vijf jaar
bijgewerkt en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Dit houdt in:
Afvoeren van bomen en houtopstanden van de lijst, waarvoor ontheffing van het kapverbod is
verleend;
Afvoeren van bomen en houtopstanden van de lijst, die gezien de toekomstverwachting niet meer
op de lijst kunnen worden gehandhaafd;
Toevoegen van bomen en houtopstanden die via de (financiële) herplantplicht of een
andersoortige compensatie zijn aangeplant;
Toevoegen van bomen en houtopstanden die gezien hun groei in de laatste jaren als waardevol of
monumentaal aan de lijst kunnen worden toegevoegd.
10. Waarom moet er een nieuw systeem komen?

De gemeente bezit een bijzondere groenstructuur met daarbinnen een waardevol en gevarieerd
bomenbestand, dat in hoge mate beeldbepalend is. De gemeenteraad heeft gekozen voor een
beleid met minder regels en de afschaffing van overbodige kapvergunningen, maar biedt daarbij
wel een duidelijke bescherming voor de waardevolste bomen.
De herziening houdt de omvorming van een absoluut kapverbod naar een bomenverordening in.
Dit betekent, dat alleen voor de beschermde bomen van de bomenlijst een ontheffing
noodzakelijk is. De verbodsbepalingen binnen de APV aangaande de kap van bomen zijn daarmee
vervallen. Let wel: andere regelgeving is daarmee niet vervallen.
11. Hoe verschilt deze bescherming van bomen met de bescherming van vroeger?

U hoeft geen kapvergunning meer aan te vragen voor bomen die niet zijn opgenomen op de
beschermde bomenlijst. Voor de bomen en/of houtopstand op de beschermde bomenlijst dient u
echter wèl een zwaardere ontheffing aan te vragen.
Proces
12. Kan ik de gehele lijst inzien?

U kunt de beschermde bomenlijst inzien bij de gemeente. Deze zal ook op de internetpagina van
de gemeente gepubliceerd worden.
13. Ik heb een paar bomen op mijn perceel die zijn opgenomen op de lijst. Kan ik ergens
een detailtekening inzien?

Op de internetpagina van de gemeente staan al deze kaartjes gepubliceerd.
14. Hoe zit het nu precies met de procedure van aanwijzing bomen op bomenlijst?

In het algemeen wordt gewoon gewerkt via een vastgestelde procedure conform de Algemene
Wet Bestuursrecht (artikel 4:8).
- 1 Het college van Burgemeester en Wethouders stelt een voorlopige lijst vast
- 2 alle eigenaren worden aangeschreven en worden gevraagd hun eventuele reactie
kenbaar te maken.
- 3 met inachtneming van deze reacties stelt het college van Burgemeester en Wethouders
een definitieve lijst vast
- 4 Vervolgens volt er een periode (6 weken) waarbinnen bezwaren kunnen worden
ingediend. Daarna is de lijst definitief.
Zoals eerder aangegeven bevinden zich de lijsten van het grondgebied Eijsden en Margraten
in een ander traject van vaststelling. Dit maakt voor de werking niet uit. De bomenlijst
voormalige gemeente Eijsden heeft fase 1 doorlopen, terwijl de bomenlijst voor de voormalige
gemeente Margraten fase 3 doorlopen heeft.
Bomenfonds
15. Komen alle bomen in aanmerking voor een bijdrage vanuit het bomenfonds?

Nee, alleen monumentale bomen in particulier eigendom (geen terreinbeherende instanties of
overheidsorganen), waar andere subsidies niet kunnen worden aangeboord, komen in aanmerking
voor een bijdrage uit het bomenfonds.

16. Wordt de uitvoering van het bomenfonds gecontroleerd?

Ja, als u een aanvraag tot een bijdrage uit het bomenfonds indient wordt u verplicht tot het
tekenen van een eigen verklaring met betrekking tot het verloop van de werkzaamheden en het
nakomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals deze zijn gesteld in de bijdrageregeling. De
werkzaamheden dienen binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening te worden
uitgevoerd. Bij het niet nakomen van de voorwaarden en verplichtingen kan de toekenning van de
financiële bijdrage worden teruggetrokken.
17. Hoe werkt dat bomenfonds? Krijg ik automatisch een verzoek tot onderhoud?

U krijgt geen automatisch verzoek tot onderhoud. Het bomenfonds heeft tot doel particuliere
eigenaren van beschermde bomen, uitsluitend bomen met een monumentale status, tegemoet te
komen in de kosten van duurzame instandhouding van de boom. U, als eigenaar beslist nog altijd
dus wanneer u onderhoud gaat verrichten en of u aanspraak wilt maken op het bomenfonds.
18. Ik wil onderhoud laten verrichten aan mijn monumentale boom, en wil daarvoor in het
kader van het bomenfonds subsidie aanvragen. Bij welke bedrijven kan ik nu het
beste offertes aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u een of meerdere offertes op te vragen bij
specifieke boomverzorgende bedrijven.
Herplantplicht en zorgplicht
19. Is er een herplantplicht voor bomen die niet op de lijst staan, en worden gekapt?

Nee, niet volgens deze verordening. Toch kunnen er andere regels zijn zoals de boswet. De
Boswet geldt wanneer er sprake is van een oppervlakte grond van meer dan 10 are met daarop
bomen, boomvormers, struwelen, hakhout of griend, die een zelfstandige eenheid vormt, als
mede een rijbeplanting die, gerekend over een totaal aantal rijen, 21 bomen of meer omvat.
Alleen bos dat buiten de bebouwde kom ligt valt onder de Boswet.
Een aantal boomsoorten valt niet onder de boswet. Dit zijn linde, paardenkastanje, Italiaanse
populier en treurwilg. Ook éénrijige beplantingen van populier en wilg langs landbouwgronden
vallen niet onder de Boswet, net als boomgaarden en kwekerijen van kerstbomen of van
bosplantsoen. Voor verdere details over de boswet verwijs ik u naar de internetpagina van het
nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
20. Hoe zit het met herplantplicht? Hoe werkt dat?

De herplantplicht geldt alleen voor de eigenaar van de grond waarop een beschermde boom en/of
houtopstand is geveld of op andere wijze is tenietgegaan. Het college van B&W kan de
verplichting opleggen tot herplanten. Deze verplichting staat dan vermeld in uw
omgevingsvergunning, met de bijbehorende voorwaarden. Indien herplant ter plaatse niet
mogelijk is, kan er een financiële verplichting worden opgelegd.
21. Wie draagt nu de verantwoordelijkheid over de beschermde boom?

De boomeigenaar (zakelijk gerechtigde) is verantwoordelijk voor de boom. Dit geldt overigens
voor alle bomen, ook voor bomen welke niet op de beschermde bomenlijst zijn opgenomen.
22. Hoe zit het ook alweer met de zorgplicht?

Als boomeigenaar bent u verplicht om regulier (normaal) en regelmatig onderhoud aan de boom
en/of houtopstand uit te voeren, de algemene zorgplicht. Inwendig onderzoek is bij de normale
controle dus niet vereist, noch ondergrondse controle of ondergronds onderzoek.
Heeft een boom een uitwendig zichtbaar gebrek (tak breekt of boom valt bijna om) dan is dat een
directe aanwijzing dat er iets aan de hand is met de boom. Bij deze bomen geldt een verhoogde
zorgplicht. Dan dient u als eigenaar ten minste eenmaal per jaar de boom te controleren.
23. Het blijkt dat mijn beschermde boom gevaarlijk is. Wat moet ik nu doen?

Bij een gevaarlijke boom geldt de verhoogde zorgplicht. Het is dan van belang dat er eerst wordt
bekeken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de gevaarzetting af te wenden. Als dit
niet mogelijk blijkt, kan de boom niet zomaar gekapt worden. Een ontheffing is dan noodzakelijk.
24. De beschermde boom staat op de erfgrens met mijn buren. Wat houdt dit in?

Als de erfgrens door de voet van de stam loopt, dan is er sprake van mandeligheid
(gemeenschappelijk eigendom). Mede-eigendom betekent dat er niets veranderd mag worden
zonder de (uitdrukkelijke) toestemming van de ander. Beide mede-eigenaren zijn verantwoordelijk
voor de boom en worden beide verantwoordelijk gehouden voor het gezamenlijk in stand houden
en het onderhoud van de boom.
25. Bij wie moet ik navragen of laten onderzoeken of onze boom nog veilig is?
Om een boom en/of houtopstand te kunnen onderzoeken dient de kennis voor boomcontrole van

gemiddeld niveau te zijn, een basisopleiding op het gebied van visuele boomcontrole is daarmee
vereist.
Andere regelgeving
26. Ik woon in een beschermd dorpsgezicht. Geldt er voor mij een andere regeling?

In een aantal bestemmingsplannen is geregeld dat bepaalde werkzaamheden alleen met een
omgevingsvergunning (voor de activiteit uitvoeren van een werk) kan worden uitgevoerd. Het
gaat dan bijvoorbeeld over gebieden met de bestemming Natuur en Beschermde Dorpsgezichten.
Voor maatregelen zoals het rooien van hagen, afgraven, ophogen en het kappen van bomen is
dan wèl een omgevingsvergunning vereist.
27. Klopt het dus dat alle andere bomen zonder meer gekapt mogen worden?

Naast de Bomenverordening kunnen andere wet- en regelgeving op bomen en houtopstanden van
toepassing kan zijn, bijvoorbeeld Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, Europese
natuurbeschermingsrichtlijnen, bestemmingsplan, diverse omgevingsvergunningen en andere
ruimtelijke wet- en regelgeving. U kunt hiervoor informatie opvragen bij de contactpersonen van
Team Vergunningen.
Algemeen
28. Ik heb een beschermde boom, maar deze levert veel overlast in de vorm van zaad,
bladval en schaduwoverlast. Lost de gemeente dit voor mij op?

De ‘last’ wordt niet door de gemeente overgenomen of opgelost. Bijna alle overlast is tijdelijk,
meestal maar een paar weken per jaar. De gemiddelde bladval duurt ongeveer 4 weken op een
heel jaar, daarnaast worden er vaak bladkorven neergezet of wordt er geveegd.
29. Ik wil een bouwwerk (schuurtje/garage,verharding, etc.) aanbrengen in mijn tuin,
maar de boom staat in de weg. Wat moet ik nu doen?

Indien de boom niet op de beschermde bomenlijst staat kunt u de boom (laten) verwijderen mits
er geen andere regel- en wetgeving geldt. Indien de boom wel op de beschermde bomenlijst staat
kunnen individuele particuliere belangen nooit tot de velling van een beschermde boom en/of
houtopstand leiden. Indien er sprake is van een zwaarwegend of algemeen maatschappelijk
belang moet allereerst duidelijk zijn dat voor de realisatie van de bouw of aanleg alle mogelijke
alternatieven voor (her)inrichting voldoende zijn onderzocht en dat velling de enige optie is.
30. Mag ik aan mijn beschermde boom ook zelf snoeien?

U mag uw boom snoeien. Onderhoud plegen is natuurlijk erg belangrijk. De beschermde bomen
dienen echter in hun oorspronkelijke beeld en conditie behouden te blijven.
31. Tot hoever mag ik snoeien?

Voor ingrijpende wijzigingen aan beschermde bomen, zoals kandelaberen, knotten of het snoeien
van meer dan 20 procent van het kroonvolume heeft u een ontheffing nodig.
32. Mijn beschermde boom veroorzaakt veel schade aan mijn bestrating door
wortelopdruk. Wat kan ik nu doen?

Wortelopdruk is een indicatie dat de groeiplaats te klein is vormgegeven. De boom heeft
klaarblijkelijk meer ruimte nodig voor zijn wortels, dan de boom nu op dit moment heeft. U kunt
de groeiplaats vergroten, of de bestrating gedeeltelijk weghalen. Bodemverbetering kan een
oplossing zijn en/of het enigszins ophogen van de bestrating met grof zand.
Grootschalige ingrepen zoals het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden
aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, vallen onder het begrip vellen
en zijn daarmee ontheffingsplichtig.

