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TOELICHTING BOMENVERORDENING GEMEENTE BEESEL 2019  
 

ARTIKELSGEWIJS  
 

ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen 
e. bomen effect analyse 
Houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg 
van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en 
onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen. Hierdoor worden 
houtopstanden dan niet op juiste wijze ingepast of raken (onherstelbaar) beschadigd. De 
bomen effect analyse is een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan 
voorgenomen bouw of aanleg. De bomen effect analyse waarborgt de boomtechnische 
kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven.  
 
f. boom   
Afbakening van het begrip boom is van belang voor het aangeven van een ondergrens van 
het velverbod voor bepaalde categorieën bomen. Slechts houtopstanden met een 
stamdiameter van minimaal 13 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld, vallen onder 
de term ‘boom’. Het betreft zowel vitaal als afgestorven houtachtig gewas.  
 
j. dunning 
Dunning is een vorm van vellen die slechts zo ver mag gaan dat hiermee de groei van de 
overblijvende bomen zal verbeteren.  
 
m. hakhout: De stobbe van hakhout bereikt vaak niet de hoogte van 1 m boven het 
maaiveld. Om die reden kan hakhout niet voldoen aan de ondergrens van de term ‘boom’. Er 
kan namelijk geen stamdiameter van minstens 13 cm gemeten op 1 m hoogte boven het 
maaiveld worden vastgesteld. Vandaar dat hakhout ook onder de term Landschapselement 
valt en vanuit die hoedanigheid is beschermd. 
 
o. houtopstand 
Een begrip van deze verordening, dat onder andere van belang is om aan te geven dat 
bestrijding van boomziekten en bescherming van gemeenteboom tegen vandalisme, 
betrekking heeft op meer houtige gewassen dan alleen bomen met een stamdiameter van 
minimaal 13 cm op 1 m hoogte boven het maaiveld.  
 
r. kandelaberen 
Een vorm van snoeien waarbij alle takken tot op de hoofdtakken van de houtopstand worden 
teruggesnoeid. Periodiek terugsnoeien van nieuw uitlopende takken blijft daarna nodig.  
 
s. knotten 
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Betreft het afzagen van de kroon van de houtopstand. De nieuwe takken worden periodiek 
teruggesnoeid: het zogenaamde ‘knotten’.  
 
y. vellen 
Elke wijze van het te gronde richten van houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, 
bijvoorbeeld bij snoeien, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook 
ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen, knotten of het 
snoeien van meer dan 20 procent van het kroonvolume, vallen onder vellen. Het ernstig 
beschadigen of ontsieren van een boomkroon valt dus onder het velverbod. Het in stand 
houden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is 
niet omgevingsvergunningplichtig. De eerste keer kandelaberen of knotten is wel 
omgevingsvergunningplichtig. Het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden 
aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het 
begrip vellen. Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig 
beschadigen of ontsieren van samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige 
ingrepen in houtopstanden eveneens omgevingsvergunningplichtig.  
 

ARTIKEL 3: Velverbod zwaar 
Lid 7. Indien een houtopstand direct gevaar oplevert kan het bevoegd gezag besluiten dat 
de omgevingsvergunning voor het vellen direct in werking treedt. Dit houdt in dat dan direct 
tot velling overgegaan kan worden. Belanghebbenden hebben dan wel nog steeds de 
mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Dit is van belang omdat aan de verleende 
omgevingsvergunning voorschriften kunnen zijn verbonden. 
 

ARTIKEL 4: Criteria verlening omgevingsvergunning artikel 3 
Lid 2 onder a. Is de reden van velling een vordering tot verwijdering van de houtopstand in 
het kader van artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek, dan kan dit een grondslag voor het bevoegd 
gezag zijn om de omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat dan om de vordering tot 
verwijdering van een houtopstand die in de ‘verboden zone tot de erfgrens’ staat. Deze 
verboden zone is in artikel 12 van de verordening vastgesteld op 0,5 m voor bomen en op 
nihil voor heesters en heggen. Voor houtopstanden in gemeentelijk eigendom en particuliere 
Beschermde houtopstanden die voor inwerkingtreding van de verordening zijn aangeplant, is 
deze afstand vastgesteld op nihil. 
 

ARTIKEL 5: Velverbod overig  
Lid 1 onder a. Er is een velverbod voor houtopstand die is aangeplant op grond van artikel 
10 en 11. Dit kunnen houtopstanden zijn met een stamdiameter kleiner dan 13 cm op 1 m 
hoogte boven het maaiveld.   
 
Lid 2 onder f. In een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit kan bepaald zijn, dat een omgevingsvergunning voor de activiteit 
vellen van houtopstanden nodig is. Dit betreft dan een omgevingsvergunning op grond van 
artikel 2.1 eerste lid onder b. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Om dubbeling van 
regelgeving te voorkomen is in die gevallen geen omgevingsvergunning voor de activiteit 
‘vellen’ ex artikel 2.2. eerste lid onder g Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als 
bedoeld in deze verordening nodig.  
 
Lid 3. Hier staat een vrijstelling voor houtopstanden waarvoor op grond van artikel 4.1 onder 
c tot en met f en onder h Wet natuurbescherming (Wnb), een vrijstelling van de meld- en  
herplantplicht van artikel 4.2 en 4.3 Wnb geldt. Het is onnodig dergelijke houtopstanden 
onder het gemeentelijk velverbod te houden.  
 
Lid 4 en 5. Hier staat de reikwijdte van de vrijstelling die noodzakelijk is op grond van het 
(d.d. 16 januari 2019 nog niet in werking getreden) regelverbod van artikel 4.6 Wnb. 
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Lid 6. Indien een houtopstand direct gevaar oplevert kan het bevoegd gezag besluiten dat 
de omgevingsvergunning voor het vellen direct in werking treedt. Dit houdt in dat dan direct 
tot velling overgegaan kan worden. Belanghebbenden hebben dan wel nog steeds de 
mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Dit is van belang omdat aan de verleende 
omgevingsvergunning voorschriften kunnen zijn verbonden. 
 

ARTIKEL 7: Aanvraag  
Lid 3. Landschapselementen zoals houtwallen bevatten vaak kleine en grote  
houtopstanden. Om te voorkomen dat onder– of tussenbegroeiing die kleinere 
houtopstanden bevat, zonder meer wordt geveld, moeten de kleinere houtopstanden ook op 
de aanvraag worden vermeld. De aanvrager vermeldt dan de vierkante meters aan 
grondoppervlakte die te vellen kleinere houtopstanden bestrijken. Staan er in het 
Landschapselement echter ook bomen met een minimale stamdiameter van  
13 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld, dan worden deze ook in de aanvraag 
vermeld.  

  

ARTIKEL 11: Herplant-/instandhoudingsplicht 
De wijze waarop deze zelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, 
gebeurt ook op beleidsmatige wijze. De uitwerking kan deel uitmaken van een breder 
opgezet handhavingsbeleid. Artikel 5:18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt de 
mogelijkheid - indien sprake is van een herstel- of instandhoudingssanctie van het velverbod, 
onder oplegging van last onder bestuursdwang of dwangsom bij het besluit tot 
herplantverplichting - tevens te bepalen dat de uitvoering van het besluit ook geldt voor de 
rechtsopvolger. 
 

ARTIKEL 14: Bescherming gemeentelijke houtopstanden 
Dit artikel is onder andere bedoeld om te voorkomen dat gemeentelijke houtopstanden 
beschadigd raken door voorwerpen zoals verlichtingsdraden die lange tijd in houtopstanden 
blijven hangen. Hetgeen overlast veroorzaakt, houtopstand afknelt en snoeiwerk onmogelijk 
maakt. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


