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Ter informatie: 
De geel gemarkeerde artikelen komen te vervallen bij afstemming op de Wabo. 

 
BESLUIT: 

Vast te stellen de volgende verordening: 
 
BOMENVERORDENING ZEEBURG 
 
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
1.  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a.      boom: 
een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een centraal opgaande 
stam en een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,30 meter 
hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de doorsnede van de 
dikste stam. In afwijking van het hiervoor gestelde kan de dwarsdoorsnede kleiner zijn 
dan 10 cm op 1,30 meter boven het maaiveld, indien 
- sprake is van een waardevolle houtopstand als bedoeld in artikel 5; 
- sprake is van een houtopstand in het kader van een herplantplicht als bedoeld in 

artikelen 8 en 9;  
b.      houtopstand: 

één of meer bomen, boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel 
uitmakend van hakhout, een houtwal, een lintbeplanting van heesters of struiken, een 
beplanting van bosplantsoen, een struweel, of heg; 

c.      vellen:  
rooien met inbegrip van verplanten, kappen, het snoeien van meer dan 20 procent 
kroonvolume, met inbegrip van de eerste maal kandelaberen, alsmede het verrichten van 
handelingen zowel boven als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of 
ernstige ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben; 

d.      rooien: 
het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het bovengronds en ondergronds deel van de 
houtopstand; 
 

e.      kappen: 
het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand; 

f.       knotten: 
beheermaatregel bestaande uit het periodiek geheel of gedeeltelijk tot op de oude 
snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout; 

g.      kandelaberen: 
beheermaatregel waarbij de kroon wordt uitgedund en de resterende takken tot minder 
dan de helft van hun lengte worden teruggesnoeid. Het in stand houden van een door 
kandelaberen ontstane kroonvorm valt onder het begrip knotten;  

h.       monetaire boomwaarde 
de financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen 
van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen; 

i.        tuin: 
het niet bebouwde gedeelte binnen de perceelsgrens, of grenzen bij gezamenlijke tuinen, 
met inbegrip van opstallen die niet bedoeld zijn om te dienen als woon- of werkruimte en 
die niet een geheel vormen met de overige bebouwing.  

 
ARTIKEL 2 VERBOD TOT VELLEN 
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur houtopstand te vellen of te doen 

vellen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand als bedoeld in artikel 15 lid 2 

van de Boswet, die aantoonbaar op bosbouwkundige of bedrijfseconomische wijze worden 
geëxploiteerd. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt bovendien niet indien: 
a. het Dagelijks Bestuur oordeelt dat er sprake is van acuut gevaar voor de omgeving en/of een 

spoedeisend belang van openbare orde en veiligheid;  
b. er sprake is van een boom met een doorsnede van de stam van minder dan 10 centimeter, 

op 130 centimeter hoogte boven maaiveld, tenzij er sprake is 
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- van een waardevolle  houtopstand als bedoeld in artikel 5; 
- van een houtopstand in het kader van een herplantplicht als bedoeld in artikelen 8 en 9; 

c. er sprake is van houtopstand in tuinen met een oppervlakte van minder dan 120 vierkante 
meter, tenzij er sprake is van een waardevolle houtopstand als bedoeld in artikel 5; 

d. er sprake is van houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet en/of 
artikel 12 en/of krachtens een aanschrijving of last van het Dagelijks Bestuur; 

e. er sprake is van het vellen van hakhout of knotten als periodiek onderhoud met het  
doel de boom door vormsnoei in een bestaande, specifieke cultuurvorm te handhaven.  

 
ARTIKEL 3 PROCEDURE 
1. De vergunning als bedoeld in deze verordening moet worden aangevraagd door middel van het 

volledig ingevulde standaardaanvraagformulier, onder bijvoeging van een situatietekening. 
2. Het Dagelijks Bestuur stelt een standaardaanvraagformulier vast. 
3. De aanvraag geschiedt door of namens degene die krachtens zakelijk recht of  krachtens 

publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. 
4. Van een aanvraag van een vergunning wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst kennis gegeven 

in een huis-aan-huisblad of op een andere geschikte wijze. De aanvraag ligt vervolgens twee 
weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. 

5. Van het besluit tot verlening of weigering van een vergunning tot vellen wordt zo spoedig 
mogelijk kennis gegeven in een huis-aan-huisblad en op de website van het stadsdeel onder 
gelijktijdige verzending van het besluit aan de aanvrager. Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend, worden van het besluit schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij de kennisgeving 
wordt de datum van verzending aan de aanvrager genoemd als begin van de bezwaartermijn 
voor belanghebbenden. 

6. Bij de kennisgeving van het besluit tot verlening van een vergunning tot vellen wordt vermeld of 
een herplantplicht van toepassing is. 

 
ARTIKEL 4 AFWEGINGSKADER 
1. Het Dagelijks Bestuur kan de vergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften 

verlenen. 
2. De vergunning kan worden verleend op basis van de volgende criteria: 

a. zieke of afgestorven bomen; 
b. ernstige lichtbeneming; 
c. dreigend gevaar voor de omgeving; 
d. dunning; 
e. aantoonbare schade door bomen of houtopstand aan onder- en bovengrondse 

infrastructuur; 
f. aantoonbare schade door houtopstand aan constructies; 
g. herprofilering en herinrichting; 
h. overige criteria. 

3. De vergunning kan worden geweigerd dan wel onder voorschriften worden verleend indien het 
belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud 
van houtopstand: 
a. natuur- en milieuwaarden; 
b. stads- en landschapsschoon; 
c. cultuurhistorische waarden; 
d. waarden voor recreatie en leefbaarheid. 

4. De Stadsdeelraad geeft een nadere invulling aan de in het tweede en derde lid genoemde 
criteria en waarden. 

5. De vergunning wordt geweigerd voor bijzonder beschermwaardige houtopstand die voorkomt op 
de lijst zoals bedoeld in artikel 5, tenzij er sprake is van: 
a. een zwaarwegend maatschappelijk belang dat opweegt tegen duurzaam behoud van de 

bijzonder beschermwaardige houtopstand en alternatieven uitputtend zijn onderzocht; 
b. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter 

voorkoming van letsel of schade.’  
 
ARTIKEL 5 BIJZONDER BESCHERMWAARDIGE HOUTOPSTAND 
1. Het Dagelijks Bestuur stelt een lijst vast met bijzonder beschermwaardige houtopstand, de 

zogenaamde lijst met waardevolle bomen. De lijst vermeldt de plaatselijke aanduiding, de 
tenaamstelling van de rechthebbende krachtens zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid  
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en een beschrijving van de houtopstand, waarbij de bijzondere waarde van houtopstand wordt 
vermeld. Tevens worden één of meer foto’s en een kaart bijgevoegd met daarop aangeduid de 
exacte situering van de houtopstand. 

2. De Stadsdeelraad stelt de criteria en de procedure vast, aan de hand waarvan het Dagelijks 
Bestuur besluit houtopstand op de lijst met waardevolle bomen te plaatsen. 

3. Degene die krachtens zakelijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid rechthebbende 
van de houtopstand is, is verplicht het Dagelijks Bestuur onmiddellijk mededeling te doen van: 

a. eigendomsoverdracht van de houtopstand; 
b. geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand of dreiging hiervan. 

De mededeling geschiedt binnen vier weken na de onder a en b genoemde omstandigheden. 
 
 
ARTIKEL 6 AFSTAND VAN DE ERFGRENSLIJN 
De afstand voor het planten van een houtopstand tot de erfgrenslijn, als bedoeld in boek 5, artikel 42, 
van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en boomvormers. 
 
 
ARTIKEL 7 VERVALTERMIJN VERGUNNING 
Een vergunning vervalt indien niet binnen een jaar na verlening, of een nader bij 
vergunningenvoorschrift te bepalen termijn, van de vergunning gebruik is gemaakt. 
 
 
ARTIKEL 8 VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN 
1. Tot de aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat 

binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur te geven 
aanwijzingen moet worden herplant. In het voorschrift kan worden bepaald binnen welke termijn 
na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen. 

2. Indien de vergunning tot vellen wordt verleend ten behoeve van een werk of project waarvoor 
andere vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen of andere vormen van overheidstoestemming 
nodig zijn, dan kunnen nadere voorschriften worden gesteld. 

3. Tot de aan een vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat 
een geldelijke bijdrage gestort dient te worden in de kas van het stadsdeel. Geldelijke bijdragen 
worden ondergebracht in de begrotingsvoorziening Groen. 

4. Een vergunning tot vellen wordt verleend onder het standaardvoorschrift van feitelijk niet-
gebruik tot op de dag waarop: 

a. de bezwaartermijn is verstreken zonder dat bezwaar is ingediend of indien binnen de 
bezwaartermijn een bezwaarschrift is ingediend en door het Dagelijks Bestuur op het 
bezwaar is beslist; 

b. de beroepstermijn is verstreken; 
c. beslist is op een tijdens de beroepstermijn ingediend verzoek om een voorlopige 

voorziening. 
5. Van het vierde lid kan worden afgeweken in geval van zwaarwegende belangen. 
6. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste lid is opgelegd alsmede diens 

rechtsopvolger is verplicht daaraan te voldoen. 
 
ARTKEL 9 AANSCHRIJVINGSBEVOEGDHEID  
1. Het Dagelijks Bestuur kan degene aanschrijven die krachtens een zakelijk recht de beschikking 

heeft over een houtopstand waarop een verbod tot vellen van toepassing is die zonder 
vergunning is geveld of op andere wijze is teniet gegaan, om tot herplanting over te gaan en niet 
aangeslagen beplanting te vervangen, overeenkomstig door hem te geven aanwijzingen en 
binnen een door hem te bepalen termijn.  

2. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op een houtopstand die moet worden 
geveld in verband met acuut gevaar of spoedeisend belang van openbare orde en veiligheid 
zoals bedoeld in artikel 2 derde lid sub a dan wel voor een houtopstand dat is geveld krachtens 
de Plantenziektenwet en iepziekte zoals bedoeld in artikel 2 derde lid sub d. 

3. Het Dagelijks Bestuur schrijft degene die krachtens een zakelijk recht de beschikking heeft over 
een houtopstand waarop een verbod tot vellen van toepassing is en die ernstig in zijn 
voortbestaan wordt bedreigd, aan tot het treffen van voorzieningen waardoor die bedreiging 
wordt weggenomen.  

4. Degene tot wie de aanschrijving zich richt is verplicht hieraan te voldoen. 
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ARTIKEL 10 SCHADELOOSSTELLING 
Het Dagelijks Bestuur beslist op een verzoek om schadeloosstelling bij weigeren van de vergunning 
tot vellen op grond van artikel 17 juncto artikel 13 vierde lid van de Boswet. 
 
ARTIKEL 11 WAARDE- EN SCHADEBEPALING (AAN) BOMEN 
1. De bepaling van de geldelijke waarde van bomen en de schade aan bomen of houtopstand 

vindt plaats volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Taxateurs van 
Bomen. 

2. Het Dagelijks Bestuur kan ter zake van het gestelde in het eerste lid nadere regels stellen. 
 
ARTIKEL 12 BESTRIJDING IEPZIEKTE 
1. Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van Het Dagelijks 

Bestuur gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de 
iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het Dagelijks Bestuur is 
aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn: 
a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; 
b. de iepen ter plaatse te ontschorsen en de schors te vernietigen; 
c. de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat 

verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen. 
2. Het is verboden, gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te 

vervoeren. 
3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout of op 

iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen 
van het in het tweede lid gestelde verbod. 

 
STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 
ARTIKEL 13 STRAFBEPALING 
1. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, wordt gestraft met hechtenis 

van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. 
2. De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot het 

instellen door het Dagelijks Bestuur van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding 
wegens schade aan bomen of houtopstanden. 

 
ARTIKEL 14 OPSPORING 
Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren, 
genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe door het Dagelijks 
Bestuur aangewezen ambtenaren. 
 
ARTIKEL 15 BETREDEN VAN GEBOUWEN EN TERREINEN 
Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt hierbij 
aan hen die met de zorg voor de naleving daarvan zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last 
verstrekt gebouwen, niet zijnde woningen en terreinen te betreden, desnoods tegen de wil van de 
recht hebbende. 
 
ARTIKEL 16 INTREKKING 
De Kapnotitie 1992 vastgesteld bij besluit van het Dagelijks Bestuur van 28 april 1992 
(registratienummer G/92/18/04) en de Evaluatie kapprocedure vastgesteld bij besluit van het Dagelijks 
Bestuur van 04 april 1995 (registratienummer G/95/14/03) worden ingetrokken. 
 
ARTIKEL 17 OVERGANGSBEPALING 
Op de aanvragen van een vergunning tot vellen, die zijn ingediend vóór de in artikel 18 lid 2 
genoemde datum van inwerkingtreding van deze verordening, is de Kapnotitie 1992 en de Evaluatie 
kapprocedure van toepassing. 
 
ARTIKEL 18 SLOTBEPALING 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Zeeburg. 
2. Deze verordening treedt gelijktijdig met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in 

werking. 


