Bomenverordening en bijbehorende stukken: HUIDIG vs. NIEUW
Onderwerp
Bomenverordening (BVO):
velverbod en boomwaarde

HUIDIGE SITUATIE (Bomenverordening 2007)
 Voor bomen met een hoofd-, basis- en nevenwaarde
geldt:
o Omgevingsvergunning voor vellen houtopstand kan
altijd worden ingediend. Gemeente kan vergunning
alleen weigeren op basis van weigeringsgronden
(boomkwaliteit, natuur- milieuwaarden, monumentale waarden, landschappelijke, stedenbouwkundige
waarden, cultuurhistorische waarden, structuurwaarden van stads- en dorpsschoon)
 Voor monumentale bomen en bomen met waarde
stadsecologie wordt alleen vergunning verleend als er
sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare
veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.

NIEUWE SITUATIE (Bomenverordening 2017)
 Voor bomen met een basis- en nevenwaarde en herplante bomen blijft situatie hetzelfde als huidig.
 Voor monumentale bomen, bomen met een ecowaarde
(voorheen stadsecologie) en met een hoofdwaarde moet de
indiener aantonen dat er geen redelijke alternatieven
zijn. Daarnaast moet de aanleiding zwaarder wegen dan
het behoud van de boom (m.a.w. er moet een (zeer
zwaarwegend) algemeen maatschappelijk belang zijn).
o

o


Monumentaal en ecowaarde: zeer zwaarwegend alge1
meen maatschappelijk belang
Hoofdwaarde: algemeen maatschappelijk be1
lang/zwaarwegend individueel belang

Voor monumentale bomen en bomen met een hoofdof ecowaarde kan tevens een omgevingsvergunning
worden verleend als
o
o



Bomenverordening:
Indienen omgevingsvergunning voor vellen houtopstand

1



Alleen de eigenaar of een hiertoe gemachtigd persoon
kan een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand aanvragen. Men dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Hier moet men zaken invullen als (indien van toepassing): projectomschrijving, aantal houtopstanden waarvoor vergunning wordt aange-

zie voor meer informatie de nota 'beoordelingscriteria houtopstanden'.



De verwachte levensduur van de boom <5jr is
Instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.

Voor alle boomwaarden geldt dat indien een boom direct gevaar oplevert, deze mag worden gekapt (noodvelling, vergunning wordt achteraf ingediend).
Alleen de eigenaar of een hiertoe gemachtigd persoon
kan een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand aanvragen. Men dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Hier moet men zaken invullen als (indien van toepassing): projectomschrijving, aantal houtopstanden waarvoor vergunning wordt aange-



vraagd, soort houtopstand, locatie houtopstand, stamomtrek, mogelijkheden herplant, toelichting aanvraag
(ofwel reden vellen). Bovenstaande geldt voor alle
boomwaarden.
Bij monumentale bomen en ecowaarde komt hierbij nog
extra toevoeging van het expliciet aantonen van de ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.



Bomenverordening:
Verbod en percelen groter
dan 500 m2



In de huidige Bomenverordening (vastgesteld 2007)
wordt er niet apart iets gezegd over grotere percelen



Bomenverordening:



Geldt voor hoofd-, neven- en basiswaarde.



vraagd, soort houtopstand, locatie houtopstand, stamomtrek, mogelijkheden herplant, toelichting aanvraag
(ofwel reden vellen). Bovenstaande geldt voor alle
boomwaarden.
Monumentale boom, eco- en hoofdwaarde: naast de
standaardgegevens die voor alle aanvragen gelden,
wordt van de van de eigenaar ook verwacht dat aangetoond wordt dat alternatieven niet voorhanden zijn. Dit
is toegevoegd omdat behoud van monumentale bomen
en houtopstanden met een eco- en hoofdwaarde uitgangspunt is.
In de toelichting van de Bomenverordening is omschreven wat er wordt verstaan onder (zeer zwaarwegende)
maatschappelijke belangen. Op basis hiervan kan de indiener vooraf inschatten of de houtopstanden wel/niet
gekapt kunnen worden volgens de Bomenverordening.
Houtopstanden met een neven- of basiswaarde en
houtopstanden in de buiten-zone zijn vergunningsplichtig als ze een stamomtrek hebben van > 65 cm. Echter,
als het gaat over gebieden met eerdergenoemde waarde
waar het perceel groter is dan 500 m2, dan zijn de houtopstanden vanaf 40 cm stamomtrek gemeten op 1,3 m
boven het maaiveld al vergunningsplichtig. Onder percelen > 500 m2 kunnen ook aan elkaar grenzende percelen
met een zelfde eigenaar of verspreid liggende percelen
die dienen voor dezelfde ruimtelijke ontwikkeling worden verstaan. Deze regel zorgt ervoor dat er bij particuliere maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de gemeente beter invloed uitgeoefend kan worden om
houtopstanden zoveel mogelijk in de nieuwe ontwikkeling mee te nemen. Het vellen van houtopstanden blijft
nog steeds mogelijk.
Geldt voor basis- en nevenwaarde en herplante bomen;

o
o
o
o
o
o

Weigeringsgronden verlenen omgevingsvergunning

Compensatieopgave

Boomwaarde zoneringskaart (BWZ-kaart)

Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB)



Aan de vergunning kan de verplichting worden verbonden dat er herplant wordt of dat er een bijdrage gestort
wordt (50% van boomwaarde berekend met 'Rekenmodel Boomwaarde')). In de Bomenverordening 2007
wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen soorten
redenen.



De BWZ-kaart bestaat al sinds 2008. Gemeentelijke bomen krijgen met deze kaart een waarde:
o Hoofdwaarde;
o Nevenwaarde;
o Basiswaarde;
o Stadsecologie.






De BWZ-kaart geldt alleen voor gemeentelijke bomen.
Er is niet aangegeven met welke frequentie de BWZkaart moet worden herzien.





Er waren geen uitspraken over termijnen voor herziening.
Officieel was niet geregeld dat monumentale bomen
alleen door de eigenaar kunnen worden aangemeld.



Tot 1 januari hadden we het nog over de Boswet (veranderd







Wet natuurbescherming

o
o
o
o
o

Boomkwaliteit
Natuur- en milieuwaarden
Monumentale waarden
Landschappelijke/stedenbouwkundige waarden
Cultuurhistorische waarden
Structuurwaarden voor stads- en dorpsschoon








Waarde voor recreatie
Natuur- en milieuwaarde
Waarde voor straat- en stadsbeeld
Landschappelijke waarde
Cultuurhistorische waarde

Aan de vergunning kan bij een rode reden een gelijkwaardige herplant (op dezelfde plek of elders binnen de
gemeente Tilburg) of een financiële compensatie worden opgelegd. Deze is gelijk aan de boomwaarde volgens
het 'Rekenmodel Boomwaarde'.
Bij een groene reden is er geen compensatieplicht (bijv.
dunning of regulier onderhoud).
De BWZ-kaart geldt voor particuliere en gemeentelijke
bomen
De waarde ‘stadsecologie’ is vervangen door ‘ecowaarde’.
De ecowaarde is uitgebreid zodat deze overeenkomt
met de kaart stadsnatuur 2040 (onderdeel van de agenda groen in de stad; vastgesteld door college in 2016)
BWZ-kaart moet elke drie jaar worden herzien en opnieuw door college worden vastgesteld.

GLMB moet elke drie jaar worden herzien en opnieuw
door het college worden vastgesteld
Aanmelding van nieuwe monumentale bomen kan alleen maar worden gedaan door de eigenaar van de
boom. Deze monumentale bomen komen hiermee in
aanmerking voor een onderhoudsvergoeding.
Zie Bomenverordening 2007.

(tot 1 januari 2017 Boswet)

Zonnepanelen en - collectoren

niks aan de inhoud van deze provinciale taak). De raad heeft
een klein jaar geleden de grens bebouwde kom volgens de
Wet natuurbescherming vastgesteld. Voor grotere groepen
houtopstanden buiten deze bebouwde kom geldt dat houtopstanden met een grootte van meer dan 10 are of bij een
velling in een rij van meer dan 20 bomen er een meldingsen herplantplicht is. Deze wordt opgelegd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. Daar waar het
gaat over kleinere hoeveelheden houtopstanden, kan ook de
bomenverordening gelden.
 In de Bomenverordening 2007 worden geen expliciete
uitspraken gedaan over energie neutrale woningen (bijv.
NOM-woningen of gasloze woningen)



In overleg met de provincie Noord-Brabant hebben er in
het buitengebied ('buiten-zone' genoemd op de boomwaarde zoneringskaart) enkele waardevolle bomenrijen
een ecowaarde gekregen. In deze lanen is dus zowel de
Bomenverordening 2017 als de meld- en herplantplicht
van de Wet natuurbescherming van kracht.



Zonnepanelen en -collectoren zijn, met een eventuele
uitzondering bij energie neutrale woningen (bijv. NOMwoningen, gasloze woningen) waarbij het om houtopstanden met een basiswaarde gaat, geen reden voor vellen van een houtopstand.

