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1 Inleiding 
 
In deze nota worden de zienswijzen samengevat weergegeven, van een beantwoording 
voorzien en wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om de Verordening op de 
beplantingen 2018 aan te passen.  
De resultaten zijn in de vast te stellen Verordening op de beplantingen verwerkt. 
 
Ter inzageperiode 
De concept Verordening op de beplantingen 2018 heeft samen met de concept Begrenzing 

bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 ter visie gelegen van 15 februari tot en met 29 

maart 2018. Tijdens deze periode is iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te 

dienen. 

 

Ontvangen aantal zienswijzen 

In de periode waarin het plan ter inzage lag zijn 2 zienswijzen ingediend. De ontvangen 

zienswijzen zijn tijdig ingediend en ontvankelijk. 
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2 Beantwoording zienswijzen 

2.1 Indiener 1 Bomenstichting (ingekomen 24 maart 2018, 
Z/18/058489/115089) 

 

2.1.1 Opmerkingen met betrekking tot artikel 1, Begripsbepalingen. 
Kandelaren en ontsieren 

Onder begripsbepalingen bij lid 1.z.aa.: thans ontbreekt kandelaren, naast het begrip 

kandelaberen. Verder zou ook opgenomen moeten worden dat “ontsieren” ook onder vellen 

valt. 

 

Beantwoording 

Ontsieren is een te vaag begrip om op te nemen in de verordening. Beargumenteerd kan 

worden dat het aanbrengen van feestverlichting ook een vorm van ontsiering is. Doel van de 

verordening is het voorkomen van verwijdering van beschermde bomen alsmede van 

beschadiging, die het functioneren van de boom dusdanig beïnvloed dat de waarde sterk 

verminderd of de dood tot gevolg heeft. 

Kandelaren valt onder ‘het verrichten van andere handelingen’ als bedoeld in artikel 1, 

lid1aa, van de Verordening, evenals overigens ontsiering die dood of beschadiging tot gevolg 

kan hebben. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van de Verordening. 

 

2.1.2 Opmerkingen met betrekking tot artikel 2, Toepassingsbereik. 
Toepassingsbereik 

U verwijst in lid 1 naar de Wet natuurbescherming. Er wordt ten onrechte vanuit gegaan dat 

artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming in acht moet worden genomen. Dit artikel is niet in 

werking getreden. Het voorgestelde artikel 2, lid 1, onderdeel b, dient gelet daarop te worden 

herzien. Uit deze bepaling volgt namelijk dat buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 

4.1, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming de verordening alleen van toepassing is op 

houtopstanden op erven of in tuinen en uit populieren of wilgen bestaande: 1°. 

wegbeplantingen; 2°. beplantingen langs waterwegen, en 3°. éénrijige beplantingen langs 

landbouwgronden. Deze beperking is niet nodig. Ook andere rijbeplantingen, fruitbomen en 

solitaire bomen in het buitengebied die niet op erven of in tuinen staan, kunnen door de 

verordening worden beschermd. 

 

Aanvulling 

Naar aanleiding van de concept beantwoording van de zienswijzen heeft de Bomenstichting 

gereageerd dat hun zienswijze niet juist is geïnterpreteerd. Met de nadere uitleg als 

aangegeven in de Expliciete aanvulling namens Bomenstichting op reactie Nota Zienswijze 

d.d. 12 mei 2018, blijkt inderdaad dat de oorspronkelijke reactie geen antwoord geeft op de 

eigenlijke zienswijze.  

 

Beantwoording 
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Aangegeven is dat de beperking niet nodig is omdat, door het niet in werking treden van 4.6, 

andere rijbeplantingen, fruitbomen en solitaire bomen in het buitengebied die niet op erven of 

in tuinen staan, eveneens door de verordening kunnen worden beschermd.  

Dat kan inderdaad. Daar bestaat ook geen bezwaar tegen, de verordening wordt hieraan 

aangepast door te formuleren voor welke onderdelen de verordening niet geldt (fruitbomen 

en windschermen (4.1 c), kerstbomen (d), kweekgoed (e), beplanting voor houtige biomassa 

(h)), in plaats van wel. Daardoor komen alsnog alle andere houtopstanden buiten de 

bebouwde kom (waar de Wet natuurbescherming niet op van toepassing is) er wel onder te 

vallen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van de Verordening. Artikel 2, toepassingsbereik wordt 

aangepast: 

Artikel 2 Toepassingsbereik  

1. Deze verordening is van toepassing op:  

a. beplantingen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 4.1, 

onderdeel a, van de Wet natuurbescherming, en:  

b. houtopstanden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 4.1, 

onderdeel a, van de Wet natuurbescherming, voor zover het niet gaat om 

houtopstanden als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c, d, e en h van hoofdstuk 4 van 

de Wet natuurbescherming.  

Ook het gestelde in de toelichting op artikel 2  (toepassingsbereik) waarin verwezen wordt 
naar artikel 4.6 Wet natuurbescherming wordt geschrapt. 
 

2.1.3 Opmerkingen met betrekking tot artikel 4, Aanwijzing waardevolle 
houtopstanden. 

Voorbescherming. 

Een bezwaar is verder dat niet is geregeld dat er “voorbescherming” is voor bomen die 

burgers of het College aan de bomenlijst toegevoegd willen zien. Zie voor een goed 

voorbeeld hoe dit kan worden geregeld artikel 2, lid 2.4, onder d, van de Bomenverordening 

gemeente Emmen 2011 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Emmen/118862/118862_1

.html  

Het komt namelijk meer dan eens voor dat een boom die “vergeten” is, gekapt dreigt te 

worden en dat dit zonder meer mag, óók al is inmiddels een aanvraag tot toevoeging aan de 

bomenlijst in behandeling. 

 

Beantwoording 

De eigenaar van de boom wordt conform artikel 4, lid 2, van de Verordening geïnformeerd 

over de plaatsing op de lijst. Daarna kan hij zienswijzen indienen. Dat is niet juist: 

zienswijzen dienen gericht te zijn tegen de voorgenomen plaatsing, voorafgaand aan het 

plaatsingsbesluit. Dat moet aangepast worden. De consequentie daarvan is dat er inderdaad 

geen voorbescherming is, indien de te kappen boom niet onder de vergunningplicht valt. Die 

voorbescherming is wel wenselijk. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van artikel 4, lid 2 van de Verordening: de mogelijkheid om 

zienswijzen in te dienen wordt gekoppeld aan het voornemen om bomen of houtopstanden 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Emmen/118862/118862_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Emmen/118862/118862_1.html
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op de lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden op te nemen. Toegevoegd 

wordt dat bomen of houtopstanden waarvoor deze procedure loopt vallen onder het verbod 

van artikel 5, lid 1 van deze Verordening. 

 

Zienswijze en bezwaar. 

Het voorgestelde artikel 4 lid 2 is dubieus. Hier staat dat de eigenaar van de op de lijst 

geplaatste houtopstand van deze plaatsing zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt 

gesteld. Hij wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze met betrekking tot de plaatsing 

op de lijst, binnen vier weken na de datum van kennisgeving schriftelijk aan burgemeester en 

wethouders kenbaar te maken. Volgens mij zal een zienswijze moeten worden aangemerkt 

als een bezwaarschrift waarop de wettelijke procedure neergelegd in de Awb van toepassing 

is. Dan geldt bijvoorbeeld een termijn van zes weken, niet vier weken. 

 

Beantwoording 

Zoals onder de zienswijze “voorbescherming” al is gemeld, is de mogelijkheid om 

zienswijzen in te dienen ten onrechte gekoppeld aan het besluit tot plaatsing op de lijst van 

waardevolle bomen en houtopstanden en niet aan het voornemen tot plaatsing. Door dat te 

herstellen is er weer sprake van de normale procedures:  voorgenomen besluit, inzage en 

inspraak, dan definitief besluit Vervolgens geldt voor bezwaar/beroep de Algemene wet 

bestuursrecht. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van artikel 4, lid 2 van de Verordening, conform omschreven 

bij de zienswijze “voorbescherming”.  

 

Overgangsrecht 

Het is van belang dat in de overgangsbepalingen wordt geregeld dat de huidige vastgestelde 

Lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden geldt als de bomenlijst in de zin 

van artikel 4 of dat er een nieuwe lijst in werking treedt tegelijkertijd met de inwerkingtreding 

van de verordening. 

 

Beantwoording 

Deze reactie wordt gedeeld.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van de Verordening. Aan artikel 14 (voorheen 15), 

Overgangsbepaling, is een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende: “De lijst met bijzonder 

waardevolle bomen en houtoopstanden (2005)” blijft van kracht tot dat overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4, lid 1, een nieuwe “Lijst van bijzonder waardevolle bomen en 

houtopstanden” is vastgesteld.   

 

2.1.4 Opmerkingen met betrekking tot artikel 13, Strafbepaling. 
Strafbepaling 

De voorgestelde strafbepaling is ongeldig. De gemeenteraad kan het overtreden van het 

kapverbod namelijk niet strafbaar stellen. De landelijke wetgever heeft dit al gedaan. Het 

vellen van houtopstand zonder de vereiste omgevingsvergunning is een overtreding. Dit 
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volgt uit art. 2 lid 4 Wet op de economische delicten (WED): de economische delicten, 

bedoeld in art. 1 onder 4° en art. 1a onder 3° zijn overtredingen 

 

Beantwoording 

Er spelen 2 strafbepalingen, afhankelijk van het soort overtreding. 
 

1. Artikel 154 Gemeentewet: 
De raad kan op overtreding van zijn verordeningen en van die van organen waaraan 
ingevolge artikel 156 verordenende bevoegdheid is gedelegeerd, straf stellen maar geen 
andere of zwaardere dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 
  

2. Artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Wet 
economische delicten (WED): 

Artikel 2.3 van de Wabo verbiedt het handelen in strijd met een voorschrift van een 
omgevingsvergunning. Op basis van de WED is dan sprake van een economisch delict. 
  
Handelen zonder of in strijd met een omgevingsvergunning valt automatisch onder de WED. 
Dat betreft de artikelen 5, 8 en 9 van deze Verordening. Deze bepalingen worden dus ten 
onrechte genoemd. Ook artikel 4, lid 4, van de Verordening wordt ten onrechte genoemd 
(omissie).  
Artikel 11 en 12 van de Verordening gaan niet over een omgevingsvergunning, hier kan wel 
een strafbepaling aan gekoppeld worden, op basis van de Gemeentewet. De toegevoegde 
waarde daarvan is echter beperkt, zodat vanuit dereguleringsoogpunt wordt gekozen voor 
het schrappen van de strafbepaling. 
 
Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van de Verordening. Artikel 13 Strafbepaling wordt geschrapt. 

De artikelen 14 t/m 16 worden vernummerd tot 13 t/m 15. 
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2.2 Indiener 2 Particulier (ingekomen 28 maart, Z/18/058489/115441) 

 

2.2.1 Opmerkingen met betrekking tot artikel 5, Verbod vellen houtopstanden. 
Dunnen 

Artikel 5 Verbod vellen houtopstanden, lid 2.d. 

“d. het dunnen als beheermaatregel voor een houtopstand;” 

 

Met deze uitzondering op het met vergunning vellen van een houtopstand: 

- worden bewoners niet meer vooraf geïnformeerd over het vellen van een of 

meerdere bomen, hetgeen ten koste gaat van de betrokkenheid van de bewoners bij 

het groen; 

- wordt een maatregel uit de bosbouw toegepast in een stedelijke omgeving zonder 

enige toetsing; 

- kan er onbedoeld een verkeerde boom worden geveld, hetgeen in andere 

gemeentes onder het artikel dunning ook plaatsvindt en leidt tot imagoschade; 

- worden niet enkel dunne en aangetaste bomen, maar ook gezonde en grote bomen 

zonder vergunning geveld. 

Daarom stel ik voor om een norm aan het dunnen zonder vergunning toe te voegen, 

zoals de dikte van de stam van maximaal 15 centimeter op 1,3 meter hoogte boven 

het maaiveld.. 

 

Beantwoording 

Een vergunning maakt de keuzes vooraf transparant en toetsbaar. Daarom wordt er voor 
gekozen om dunning niet volledig vergunning vrij te maken: als er bij het dunnen een boom, 
als bedoeld in art. 1, lid 1, sub d., betrokken is, dient vooraf een vergunning aangevraagd te 
worden.  
 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van de Verordening. De mogelijkheid om vergunning vrij te 

dunnen wordt, voor zover het gaat om bomen als bedoeld in art. 1, lid 1, sub d., van de 

verordening, geschrapt.  

Artikel 5, lid 2, onder d, van de verordening wordt gewijzigd als volgt: 

het dunnen, m.u.v. van bomen als bedoeld in art. 1, lid 1, sub d., als beheermaatregel voor 

een houtopstand; 

 

Verlenen vergunning 

Artikel 5 Verbod vellen houtopstanden, lid 3. 

“3. Een vergunning zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt, tenzij er 

sprake is van een boom op de Lijst met bijzonder waardevolle bomen en 

houtopstanden, in ieder geval verleend indien: 

a. voldaan wordt aan de overlastcriteria zoals beschreven in het 

bomenbeleidsplan 2017; 

b. geen van de volgende waarden in het geding zijn: 

-….” 

De zinssnede “in ieder geval” wekt de indruk dat de aanvraag altijd wordt verleend 

zonder enige afweging, hetgeen in strijd is met het bomenbeleidsplan 2017. In de 

Bijlage 3 van het bomenbeleidsplan staat dat indien een geval voldoet aan een van 
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de criteria dit reden kan geven om na vakkundig onderzoek, een omgevingsvergunning 

aan te vragen. Met het uitgangspunt dat bomen niet gekapt worden vanwege overlast. 

Daarom stel ik voor om de woorden “in ieder geval” te vervangen door “na 

onderzoek”. 

 

Beantwoording 

De vergunning wordt alleen verleend indien voldaan wordt aan de gestelde criteria. Dat 

impliceert dat om te bepalen of dat het geval is, dat onderzocht moet worden. De 

voorgestelde formulering sluit echter beter aan bij de formuleringen in het bomenbeleidsplan 

2017.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van de Verordening. In artikel 5, lid 3, van de Verordening 

wordt “in ieder geval” vervangen door “na onderzoek”. 

 


