
Raadsbesluit 

   
De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeesler° lers; 

  

  

   

  

   

   

besluit: 

vast te stellen de navolgende BO%ORDENI onder Intrekking van de 
Bomenverordening gemeente Vi jente 2015. 

Artikel 1 Begrip: ijvingen 

In deze verordening wordt v nder: 

a. boom: een houtacht gewas, Z( als afgestorven met een 

stamdoorsnede van mi 20 cm (si ,8 cm) gemeten op 1.30 meter 

hoogte boven het . In geval v: tammigheid geldt de dwarsdoorsnede 

van de dikste stam: 

omvörmers, of andere houtachtige gewassen, 

  

    

    

    

    

  

schoten hakhout, een houtwal, een grotere 

een beplanting van bosplantsoen, een 

sje, een bomenrij, een bomengroep, singel- 

uweel of een landschappelijke haag, zowel 

iten de bebouwde kom. 

chermwaardige houtopstand met een relatief 

amheidswaarde, of een bijzondere functie voor 

e lijst als bedoeld in artikel 3 van deze verordening. 

‚stand conform het LOP (landschapsontwikkelingsplan) 

b. houtopstand: éé bomet 

onderdeel uitm: van hakhou 

(lint)begros a sters en 

natuurlijk boS, ductiebs 

beplantin: olitaire boo 

levend al: rven, binne! 

c. Mmonu! om: bijzo! 

í hoge choofihei 

de o! opge! 

d. be: 'aardig 

mmings| ngebied” buiten de bebouwde kom: 

het kleinsch enlandschap met onregelmatig patroon van singels, 

allen j itaire bomen en erfbeplanting van struweel en bomen 

het esse p, een open landschap met wegbeplanting, houtsingels en 

houtwal e! eplanting bestaat uit singels als afscheiding met de akkers 

erfbeplanting, leel en solitaire bomen; 

- inhetvel ingslandschap, waarbij elk veld is omzoomd met een groene 

- inde EHS; 



e. beschermingswaardige houtopstand binnen de bebouwde kom: 

- _ in de beschermde dorps- en stadsgezichten; 

- _ in de hoofdgroenstructuur; 

- _ in elke kern en/of het oude centrum met solitaire bomen en boomgroepen; 

- monumentale bomen. 

f vellen: 

-  rooien, kappen of verplanten; 

- afzetten, het snoeien van meer dan 20% van d&kroon’of het wórt&lgestel, met 

inbegrip van vorm-snoeien zoals knotten en kandeläberen (met úitzondering van 

werkzaamheden als gevolg van bestendig beheer); 

- _ het ophogen van het maaiveld binnen de kroonprojectie vande houtopstand 

-  het verrichten van handelingen, zowel boven als ondergronds, diede dood, de 

ernstige beschadiging of de ernstige onftsiering van de hoútopstand ten gevolge 

kunnen hebben; 

g. periodiek afzetten (bij hakhout): een cyclus,van 10-15 jaar bij “natte houtsoorten” 

(els, wilg, es e.d.) en een cyclus van 1520 jaar bij “droge houtsoorten” (eik, berk 

e.d.). 

h. beschermingszone: kroon, stam- en wortelruimte van,een boom, inclusief het deel 

dat voor de toekomstige groei noodzakelijk is. 

i boomwaarde: de in geld uitgedrukte waarde van eef höutopstand zoals getaxeerd 

volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs 

van Bomen. 

j. beleid: richtlijnen waar bij hefmaken van besligsingen en handelingen rekening mee 

moet worden gehouden zoals tewinden in het{Landschapsontwikkelingsplan”, het 

“Groenstructuurplan”, deErfgoednota Hof van Twente” en het “Bomenbeheerplan”. 

k. Bomen Effect Analyse (BEA): een standaárdbegordeling van de gevolgen van 

voorgenomen werkzaamheden voor de hoütopstand, op basis van landelijke 

richtlijnen van deBomenstichting. 

L  publieke houtopstand: alle houtopstanden gelegenin een gebied dat openbaar 

toegankelijk is. 

m. vergunning: eenomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g 

van de Wet algemene-bepalingen-omgevingsrecht (Wabo). 

n. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

0. noodkap; &en aanzegging ofaanschrijving van het college van burgemeester en 

wethoudersom een boom te kappen, die acuut gevaar oplevert voor de 

leefomgeving- 

p. oogstplansplan dat eennzamelstructuur voor houtige biomassa schetst ten behoeve 

vande Verwerking en teruglevering van warmte-energie naar inwoners en 

onderftemers van gemeeûte Hof van Twente in de vorm van pallets en snippers. 

Artikel 2 Kapverbod houtopstand 

1. Het is verboden,zondefwergunning van het bevoegd gezag een monumentale boom 

of beschermingswaardige houtopstand te vellen of te doen vellen binnen en buiten 

de bebouwde/Köm. 

2 Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor: 

a. houtöpstanddíe is aangelegd op basis van een plant-, herplant- en 

instandhöudingsplicht op grond van de artikelen 8 en 9 van deze verordening; 

b. houtöpstand die is aangelegd op grond van een overeenkomst met een 

publiekrechtelijk bestuursorgaan. 

3. Het in het,eêrste lid gestelde verbod geldt niet voor: 

a. bomen met een dwarsdoorsnede van minder dan 50 cm (omtrek 157 cm) 

gemeten op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld, tenzij de bomen onderdeel 

uitmaken van een beschermingswaardige houtopstand; 

b. een houtopstand die moet worden gekapt volgens een aanschrijving van 

burgemeester en wethouders, dit onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 

9 van deze verordening; 

c. het periodiek afzetten (kappen) van hakhout voor de uitvoering van het reguliere 

onderhoud; 
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d. het periodiek (jaarlijks of eens per 2- 3 jaar) knotten of kandelaberen (vorm- 

snoeien) als noodzakelijke beheermaatrege! bij knotbomen, gekandelaberde 

bomen of leibomen voor de uitvoering van het reguliere onderhoud; 

e. het periodiek dunnen (eens per 5 jaar) van een houtopstand van.het 

voortbestaan van de overblijvende houtopstand; 

f. het periodiek (eens per 5 - 20 jaar) kappen van de houtopstand, wanneer dit 

noodzakelijk is voor het economische resultaat van het Odgstplan: 

g. noodkap. 

Artikel 3 Monumentale bomen 

1. Burgemeester en wethouders hebben een lijst met monumentale bomen vastgesteld. 

Voor het vellen van deze bomen wordt geen vergunnifg afgégeven, tenzij sprake is 

van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere 

uitzonderlijke situaties. 

2. De in het eerste lid genoemde lijst bevat in ieder geval de'bomen die voorkomen in 

het landelijk Register van Monumentale Bomen, van deBomenstichting, aangevuld 

met door de Commissie Monumentale Bomen aangewezen bomen. 

3. Delijst bevat minimaal de volgende gegevens, voor de te bescherm&n.monumentale 

boom: 

- redengevende beschrijving; 

-  soort boom; 

-  standplaats; 

-  kadastrale gegevens; 

-  eïgendomsgegevens; 

- foto's. 

4. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op.delijstvan monumentale 

bomen is verplicht burgemeester enwethouders onmiddellijkschriftelijk mededeling 

te doen van: 

a. het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtöpstand; 

b. verandering van eigenaâr. 

5. Burgemeester en wethouders verlenen een,bijdrage inde kosten die noodzakelijk 

zijn voor het duurzaam n stand houden van de monumentale bomen en bijzondere 

houtopstand van particuliere eigenaren-bewoner. 

Artikel 4 Aanvraag 

1. De omgevingsvergunning conform aftikel121. van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de activiteit káppen van een houtopstand moet schriftelijk en 

gemotiveerd, ofder bijvoeging vaf een siluatieschets, worden aangevraagd door of 

namens de eigeraar, dan wel met toeStemming van de eigenaar, die gerechtigd is 

over de houtopstand te beschikkenzingeval van een voorgenomen grootschalige 

bomenkap kan op.de situatieschets worden volstaan met het aangeven van het 

gebied waarbinnen de te kappen bömen staan. Op het aanvraagformulier moet 

worden@angegeven voor welkeboomsoorten, hoeveel bomen en voor welke 

oppewvlakte de aanvraag/wordt gedaan. Bij de aanvraag dient een situatieschets te 

worden aangeleverd met de soort en omvang van de bomen. Voor een objectieve 

beoördeling kan doôrfiet bevoegd gezag een herinrichtingsplan worden gevraagd. 

2. Bij de aafvraag moet eenoverzicht van de overige vergunningen, ontheffingen of 

toestemmingen dienodig zijn voor de realisatie van een project worden overlegd. 

3. In geval van werkzaámheden nabij te behouden bomen kan door het bevoegd gezag 

een Bomen Effect Analyse (BEA) worden gevraagd en nadere eisen worden gesteld 

aan beschermende maatregelen ten behoeve van deze bomen. 



Artikel 5 Criteria 

1. Het bevoegd gezag kan de vergunning om te vellen weigeren of onder voorschriften 

verlenen. 

2. Een vergunning voor het vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2 lid 1, 

wordt onder verwijzing naar beleid (waar onder bestemmingsplannen, LOP, 

ErfgoedNota, Groenstructuurplan, Nota Cultuurhistorie) geweigerd'als de belangen 

van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud‘van de houtopstand op 

basis van één of meer van de volgende waarden 

o natuur- en milieuwaarden; 

landschappelijke waarden; 

cultuurhistorische waarden; 

waarden van stads- en dorpsschoon; 

waarden voor recreatie; 

o waarden van leefbaarheid en duurzaarfheid: 

3. De burgemeester kan toestemming geven tot direëtvellen, als spräke is van acuut 

gevaar, ziektebestrijding conform de PlantenZiëktenwet, asbestsanering’of 

vergelijkbaar spoedeisend belang, onverminderd het bepaaldein artikel 8 en 9. 
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Artikel 6 Intrekking of wijziging 

De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd als onjuiste of onvolledige gegevens 

ter verkrijging van de vergunning zijn verstrekt. 

Artikel 7 Beperking geldigheidsduur 

De vergunning tot kappen vervalt alsdaarvan niet binnen drie jaar na het onherroepelijk 

zijn van de vergunning gebruik is gemaakt, 

Artikel 8 Voorschriften 

1. Aan de vergunning kan eenwoorschrift tot herplant worden verbonden. 

2. In het voorschrift als bedgeld in‘het eerste lidwordt opgenomen op welke wijze niet 

(voldoende) aangeslagen herplant moet wórden Vervangen. 

3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht omzetten in een financiële herplantplicht 

om de te kappen bomen.te cömpenserefizindien het onmogelijk is de herplant binnen 

de terreingrenzen tê realiseren (bij bouwplan, bestemmingsplanwijziging, 

wegverbreding). 

4. De waarde van de oorspronkelijke hoütopstand wordt bepaald op basis van de 

boomwaardebepaling volgens desmethode van de Nederlandse Vereniging van 

Taxateurs van Bomen. 

5. Aan de vergunningkan het voórschrift worden verbonden dat pas tot vellen van een 

houtopstafid op en bij werkzaamheden of andere ruimtelijke herinrichting of 

reconstructië mag worden overgegaan als andere vergunningen, ontheffingen, 

toestemimingen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en 

wordt/gestartmet de daádwerkelijke realisering van de werkzaamheden. 

Artikel® Herplant-instandhoudingsplicht 

1. Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder 

vergùnning van het bévoegd gezag is gekapt, dan wel op andere wijze teniet is 

gegaan, kan hetbevoegd gezag aan de eigenaar van de grond de verplichting 

opleggen te herbeplantên conform artikel 8, lid 1, 2 en 3. 

2. Als het houtopstand-waarop het verbod tot kappen van toepassing is in het 

voortbestaan erfstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de eigenaar van de 

grond: de verplichting opleggen om: 

a. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen 

termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen of; 

b. een Bomen Effect Analyse (BEA) op te stellen. 



Artikel 10 Schadevergoeding 

Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoëk om schadevergdeding bij 

weigering van een vergunning tot vellen op grond van artike} 6.3 van de Wêt 

natuurbescherming. 

Artikel 11 Toezichthouders naleving.en opsporing 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde;bij of krachtenis deze verordening zijn 

belast de bij besluit van burgemeestersen wetfiouders of door de bufgemeester 

aangewezen ambtenaren van Hof van Twente, afdeling Leefomgeving, team 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

2. Met de opsporing van het bepaalde bij of krachtens deze vefordening strafbaar 

gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren, genoemdhin artikel 141 van het Wetboek 

van Strafvordering, belast de daartoe door burgemeester @n wethouders of door de 

burgemeester aangewezen ambtenaren van Hof ván Twente, afdeling afdeling 

Leefomgeving, team Vergunningverlning, toezicht en handhaving. 

Artikel 12 Overgangsbepaling 

De vergunningaanvragen die zijn ingediend voor het inartikel 13 lid 2 genoemde tijdstip, 

vallen onder de verordening die van kracht waSvoorafgaande aan deze verordening. 

Artikel 13 Slotbepaling 

1. Deze verordening Kan wörden aangehaald als “Bömenverordening 2018". 

2. Zij treedt in werking metingang van de dag na bekendmaking. Op datzelfde tijdstip 

vervalt de “Bomenverordening gemeente Hof van Twente 2015". 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van 

Twente d.d. 10 juli 2018. 

De raad van/Hof van Twefie, 

de griffief, de voorzitter, 

m. A. Venema dis, H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


