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Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
Bebouwde kom Wnb: Voor de toepassing van deze
verordening wordt voor het vaststellen van de bebouwde kom,
als bedoeld in artikel 4.1 aanhef en onder a van de Wet
Natuurbescherming het meest recente besluit van de
gemeenteraad daarover aangehouden;
b. Beschermwaardige houtopstand: In Haarlem staat een groot
aantal beschermwaardige monumentale bomen en houtopstanden. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen
die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van
een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen
beschermen heeft de gemeente Haarlem de Lijst van
Beschermwaardige Houtopstanden samengesteld als bedoeld
in artikel 3 van deze verordening. Op deze lijst staan de
gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en
monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de
bomen die voorkomen in het landelijk register van
monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen;
c.
Boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als
afgestorven met een diameter van de stam van minimaal 10
centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval
van meerstammigheid geldt de diameter van de dikste stam;
d. Boomdeskundige: deskundige, gecertificeerd als European
Tree Technician (ETT) of gelijkwaardig gecertificeerd;
e. Boomvormers: een boomvormer is een houtig, opgaand gewas
met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken. Een
boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige
boom of een boomachtige struik;
f.
Boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals
getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;
g.
Bomen Effect Analyse (BEA2.0): een standaard beoordeling
van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor
houtopstand, op basis van de Richtlijn BEA van de
Bomenstichting en CROW;

In deze verordening wordt verstaan onder:
-

In deze afdeling wordt verstaan onder:
-

-

-

a. boom: een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als
afgestorven met een diameter van de stam van minimaal 20
centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van
meerstammigheid geldt de diameter van de dikste stam;
b. boomdeskundige: deskundige, gecertificeerd als European Tree
Technician (ETT) of gelijkwaardig gecertificeerd.
b. boomvormers: Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas
met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken. Een boomvormer
kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een
boomachtige struik;
-

b. boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als
afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20
centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld.

c. Bomen Effect Analyse (BEA): een standaard beoordeling van de
gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstand, op
basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting;
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-

i. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals
getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Taxateurs van Bomen.
j. groentoets: een beoordeling van de gevolgen van voorgenomen
bouw of aanleg voor een houtopstand, op basis van landelijke
richtlijnen van de Bomenstichting.
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h.

Bomenstructuur: in beleids- of visiedocumenten vastgelegd
gesloten netwerk van bomen op stedelijk- en wijkniveau;

-

i.

Het college: het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Haarlem;
Gemeentelijk waardevolle boom: Een houtopstand in
gemeentelijk eigendom welke is opgenomen op de Lijst
Beschermwaardige Houtopstanden en voldoet aan de
gemeentelijke criteria die daaraan worden gesteld;

c. bomenstructuur: in Bomenbeleid of Structuurvisie Openbare
Ruimte vastgelegd gesloten netwerk van bomen op stedelijk- en
wijkniveau.
d. het college: het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Haarlem;
e. gemeentelijke waardevolle bomen: bijzondere beschermwaardige
boom of houtopstand of een boom of houtopstand van 50 jaar of
ouder met een levensverwachting van minimaal 10 jaar, welke is
opgenomen in de lijst van zoals bedoeld in artikel 3 van deze
verordening;

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.
r.

Hakhout: boomvormers of andere houtachtige gewassen, die
na te zijn geknot tot bij de grond opnieuw op de stronk
uitlopen;
Herplantplan: een plan waarin staat op welke locatie, met
welke boomsoort en groeiplaatsinrichting gezorgd gaat
worden voor duurzame herplant;
Houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere
houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van
hakhout, of een houtwal, of een grotere (lint) begroeiing van
heesters en struiken, of een beplanting van bosplantsoen, of
een struweel of een haag, met onder a genoemde minimale
diameter;

Iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium,
behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus
multistratus (Marsch) en Scolytus pygmaeus;
Iepenziekte: de aantasting van iepen door de schimmel
Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi
(Buism.) C. Moreau);
Kandelaberen: een snoeitechniek waarbij de takken van een
boom tot op de gesteltakken van een boom worden
afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar
krijgt. Kandelaberen is het fors terugsnoeien tot net voor de
hoofdstam van een boom;
Knotten: periodiek geheel of gedeeltelijk verwijderen van
uitgelopen takhout tot op de oude snoeiplaats;
Landelijk Register van Monumentale Bomen: Het Landelijk
Register van Monumentale Bomen wordt beheerd door de
Bomenstichting. In het Landelijk Register van Monumentale
Bomen staan bomen die voldoen aan de volgende criteria:
1. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben.
2. De boom dient voldoende gezond te zijn en een
levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar.

f. hakhout: boomvormers of andere houtachtige gewassen, die na te
zijn geknot tot bij de grond opnieuw op de stronk uitlopen;

k. het college: het college van burgemeester en wethouders.
d. waardevolle boom: bijzondere beschermwaardige boom of
houtopstand van 50 - 80 jaar welke beeldbepalend is en met
bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een bijzondere
historische functie voor de omgeving, dan wel een bijzondere
beschermwaardige boom of houtopstand welke is opgenomen in de
lijst van waardevolle bomen zoals bedoeld in artikel 5 van deze
verordening.
-

g. herplantplan: een plan waarin staat op welke locatie en met
welke boomsoort herplant gaat worden;

-

h. houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere
houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout,
of een houtwal, of een grotere (lint) begroeiing van heesters en
struiken, of een beplanting van bosplantsoen, of een struweel of
een heg, allen mogelijk onderdeel uitmakend van de
hoofbomenstructuur Het voorgaande geldt uitsluitend indien
voldaan is aan de onder sub a minimale genoemde diameter op 1,30
meter hoogte boven het maaiveld;
-

a. houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, andere
houtachtige gewassen, een beplanting van bosplantsoen of een
struweel met een de onder sub b genoemde minimale
dwarsdoorsnede.

k. kandelaberen: afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam
en takstompen overblijven

b. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium,
behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus
multistratus (Marsch) en Scolytus pygmaeus.
a. iepenziekte: de aantasting van iepen door de schimmel
Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C.
Moreau);
h. kandelaberen: het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam
met takstompen.

-

-

-

-

-
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i. monumentale boom: bijzondere beschermwaardige boom of
houtopstand van 80 jaar of ouder met een levensverwachting van
minimaal 10 jaar en die voldoet aan één van de volgende criteria:
beeldbepalend, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde,
natuurwaarde of zeldzaamheid, welke is opgenomen in de
bomenlijst zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening;
j. particuliere houtopstand: boom of houtopstand waarvan een
natuurlijk persoon de zakelijk gerechtigde is;

c. monumentale boom: bijzondere beschermwaardige boom of
houtopstand van 80 jaar of ouder met een levensverwachting van
minimaal 10 jaar en met een bijzondere schoonheid- of
zeldzaamheidswaarde, of een bijzondere functie voor de omgeving,
welke is opgenomen in de lijst van monumentale bomen zoals
bedoeld in artikel 5 van deze verordening.
-

k. vellen: rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan 20
procent van de kroon of het wortelgestel, kandelaberen, evenals het
verrichten van handelingen die de dood, ernstige beschadiging of
ernstige ontsiering van houtopstand tot gevolg kunnen hebben;

f. kappen: rooien; vellen; verplanten; het snoeien van meer dan
30procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van
kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als
ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige
ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben; het
geheel of grotendeels verwijderen van het boven- en ondergrondse
deel van de houtopstand.
g. rooien: het geheel verwijderen van het boven- en ondergrondse
deel van de houtopstand.

3.

s.

t.

u.

2
1
2

3

De boom moet verder voldoen aan één van de volgende
criteria:
•
is beeldbepalend voor de omgeving;
•
is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een
belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis;
•
is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of
variëteit;
•
is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol:
is het een moederboom, herbergt de boom
bijzondere planten en/of dieren;
•
heeft zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte,
ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of
landelijk perspectief
Monumentale boom: Een houtopstand welke is opgenomen
op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden en voldoet aan
de gemeentelijke criteria die daaraan worden gesteld. De
monumentale bomen betreffen zowel gemeentelijke bomen
als die in eigendom van particulieren en overige
zaakgerechtigden;
Particuliere houtopstand: een boom of houtopstand in
eigendom van een particulier, bijvoorbeeld een particulier of
zakelijk gerechtigde, zoals stichting of vereniging;
Vellen: rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan
20 procent van het kroonvolume of het wortelgestel,
kandelaberen, evenals het verrichten van handelingen die de
dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van
houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Verordening 2019 (ingetrokken)

-

-

Velverbod houtopstand

Kapverbod houtopstand

Kapverbod

Het is verboden zonder vergunning van het college een houtopstand
te vellen of te doen vellen.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt eveneens voor
beplanting, ongeacht de diameter, die is aangelegd op grond van
een herplant- en instandhoudingsplicht.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een particuliere
houtopstand op percelen van minder dan 160m2, niet zichtbaar
vanaf de openbare weg, tenzij de boom geplaatst is op de lijst als
bedoeld in artikel 3.

Het is verboden zonder vergunning van het college een houtopstand
te vellen of te doen vellen.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt eveneens voor
houtopstand die is aangelegd op grond van een herplant- en
instandhoudingsplicht.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een particuliere
houtopstand op percelen van minder dan 160m2, tenzij de boom
geplaatst is op de lijst als bedoeld in artikel 3.

Het is verboden zonder vergunning van het college houtopstand te
kappen of te doen kappen.
-
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Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bomen in een
particuliere achtertuin met een oppervlakte van maximaal 100 m2,
niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Onder openbare weg wordt
verstaan: de openbare weg als omschreven in de Algemene
Plaatselijke Verordening, met uitzondering van brandgangen en
besloten garagepleinen.
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-

-

-

4

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt tevens niet voor:
a.
houtopstand die moet worden geveld vanwege de
Iepenziekte, een andere besmettelijke boomziekte of een
aanschrijving van het college of bevoegd gezag;

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt tevens niet voor:
a. houtopstand die moet worden geveld vanwege de Iepenziekte,
een andere besmettelijke boomziekte of een aanschrijving van het
college;

b.

Het, indien het invasieve karakter van de boom tot uiting
komt, vellen van bomen geclassificeerd als schadelijke
invasieve exoten, die vermeld zijn op de Unielijst van de EUexotenverordening;
c.
het periodiek terugzetten van hakhout ter uitvoering van het
reguliere onderhoud, niet zijnde uitlopers dikker dan de in
artikel 1 onder c aangegeven diameter;
d. het periodiek knotten, snoeien of kandelaberen als
noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen,
gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het
reguliere onderhoud;
e. houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze
worden geëxploiteerd.
Het is eveneens verboden zonder voorafgaand genomen
collegebesluit, ongeacht de diameter, te vellen of te doen vellen
indien sprake is van:
• een houtopstand opgenomen op de lijst 'beschermwaardige
houtopstanden' zoals bedoeld in artikel 3;
• een houtopstand onderdeel uitmakend van de
hoofdbomenstructuur.
-

b. het kappen van bomen geclassificeerd als schadelijke invasieve
exoten, die vermeld zijn op de Unielijst van de EUexotenverordening;

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand
die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze wordt geëxploiteerd
als bedoeld in artikel 15 van de Boswet.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor:
a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de
Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van het college,
zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van deze
verordening.
-

Verplaatst naar artikel 5 lid 3

5. Een vergunning voor het vellen van houtopstanden, met
uitzondering van particuliere houtopstanden, kan slechts worden
verleend indien:
a. er sprake is van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk
belang en alternatieven voor behoud voldoende zijn onderzocht; of
b. het naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer
verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.
6. Een vergunning voor het vellen van een particuliere houtopstand
kan slechts worden verleend indien duurzaam behoud niet opweegt
tegen hinderlijke overlast van de houtopstand.
7. Het college kan toestemming geven tot onmiddellijk vellen van
een houtopstand indien sprake is van grote gevaarzetting of
vergelijkbaar spoedeisend belang.

5

5

Verplaatst naar artikel 5 lid 3
Verplaatst naar artikel 5 lid 3
6

Verplaatst naar artikel 5 lid 4

7

Verplaatst naar artikel 5 lid 5

c. het periodiek kappen van hakhout ter uitvoering van het reguliere
onderhoud;

b. het periodiek kappen van hakhout ter uitvoering van het reguliere
onderhoud.

d. het periodiek knotten, snoeien of kandelaberen als noodzakelijke
beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of
leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud;

c. het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke
beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of
leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

e. houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze
worden geëxploiteerd.
-

-

-
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Het is eveneens verboden zonder vergunning van het college,
ongeacht de dwarsdoorsnede, te kappen of te doen kappen indien
sprake is van:
- een monumentale boom of waardevolle boom of bijzondere,
beschermwaardige houtopstand als bedoeld in artikel 5;
- een houtopstand onderdeel uitmakend van de
hoofdbomenstructuur;
- een houtopstand in het kader van een herplant- of
instandhoudingplicht als bedoeld in de artikelen 9 en 10.
-

-

-
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3
1

2

3

4

5
6

Verordening 2021

Verordening 2019 (ingetrokken)

Verordening 2008/2012

Aanwijzingsprocedure beschermwaardige
houtopstanden

Lijst van beschermwaardige
houtopstanden

Monumentale- en waardevolle bomen en
bijzondere houtopstand

Het college stelt een lijst van beschermwaardige houtopstanden
vast waarop de gemeentelijke waardevolle bomen, de
monumentale bomen en de bomen die voorkomen in het landelijk
Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting staan
vermeld.
De lijst bevat de volgende gegevens inzake de te beschermen
monumentale of waardevolle boom:

Het college stelt een bomenlijst vast waarop de gemeentelijke
waardevolle bomen, de monumentale bomen en de bomen die
voorkomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen van
de Bomenstichting staan vermeld.

a.
redengevende beschrijving;
b. boomsoort;
c.
standplaats;
d. eigendomsgegevens;
e. (geschatte) leeftijd boom.
De lijst als bedoeld in het eerste lid wordt periodiek herzien,
inclusief de ingediende aanvragen om bomen te plaatsen op deze
lijst.
Het college besluit tot plaatsing op of verwijdering van
houtopstanden van deze lijst nadat advies is ingewonnen bij een
onafhankelijke boomdeskundige.
Voordat het bevoegd gezag over het opnemen van een houtopstand
op de beschermde bomenlijst een besluit neemt, stelt zij de
rechthebbende op de houtopstand in de gelegenheid een zienswijze
naar voren te brengen. Afdeling 4.1.2. van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
De houtopstand wordt vanaf het moment van bekendmaken van
het voornemen tot plaatsing van de houtopstand op de in lid 1
bedoelde lijst, tot het moment waarop de in het derde lid bedoelde
zienswijzen procedure is doorlopen en het bevoegd gezag heeft
besloten tot het al dan niet opnemen van de houtopstand op de in
lid 1 bedoelde lijst, als een beschermwaardige houtopstand
aangemerkt.
Na vaststelling van de lijst worden de zakelijk gerechtigden op de
hoogte gesteld.
De zakelijk gerechtigde van een houtopstand die vermeld staat op
de lijst is verplicht het college onmiddellijk schriftelijk mededeling te
doen van:
a.
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand,
anders dan door velling op grond van een verleende
vergunning;
b. de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet
kan gaan.
-

a. redengevende beschrijving;
b. soort boom;
c. standplaats;
d. eigendomsgegevens;
e. (geschatte) leeftijd boom.
De lijst als bedoeld in het eerste lid wordt elke vijf jaar herzien.

Het college stelt een lijst vast met monumentale en waardevolle
bomen en bijzondere houtopstand, waarvoor in beginsel geen
kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige
bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere
uitzonderlijke situaties.
De lijst met monumentale bomen omvat in ieder geval een voor een
ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, boomnummer
en de reden van registratie van iedere houtopstand.
-

-

-

-

-

De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst is
verplicht het college onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen
van:
a. het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand, anders
dan door velling op grond van een verleende vergunning;

De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van
monumentale bomen is verplicht het college onmiddellijk
mededeling te doen van:
- het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand;

b. de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan
gaan.
-

- de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan
gaan.
- eigendomsoverdracht van de houtopstand;

De lijst bevat de volgende gegevens inzake de te beschermen
monumentale of waardevolle boom:
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7

Verplaatst naar artikel 5 lid 4

-

8

-

Een vergunning voor het vellen van een boom geplaatst op de
bomenlijst kan slechts worden verleend indien er sprake is van een
zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang en alternatieven
voor behoud voldoende zijn onderzocht.
-

4

De in het eerste lid genoemde lijst bevat in ieder geval de bomen
voorkomende in het landelijk Register van Monumentale Bomen
van de landelijke Bomenstichting, eventueel aangevuld met lokale
en toekomstige monumentale bomen en andere bijzondere
houtopstand.

Aanvraag

Aanvraag

Aanvraag vergunning

1

De vergunning voor het vellen van een houtopstand moet worden
aangevraagd door of namens de zakelijk gerechtigde tot een
houtopstand.

De vergunning voor het vellen van een houtopstand moet worden
aangevraagd door of namens de zakelijk gerechtigde tot een
houtopstand.

2

De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch worden
ingediend onder bijvoeging van een motivering, een situatieschets
en een foto.
Indien de vergunning voor het vellen van een houtopstand wordt
aangevraagd ter realisatie van een bouw- of aanlegwerk, of andere
ruimtelijke herinrichting of reconstructie, wordt bij de aanvraag
tevens een overzicht overgelegd van de overige vergunningen,
ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van
dat project.
Bij de aanvraag dient een herplantplan en, indien het een aanvraag
betreft ter realisatie van een bouw- of aanlegwerk, of andere
ruimtelijke herinrichting of reconstructie, een Bomen Effect Analyse
te worden overgelegd.
Het overleggen van een Bomen Effect Analyse is niet van toepassing
op bomen die op basis van resultaten van nader boomtechnisch
onderzoek na een boomveiligheidscontrole vanwege
veiligheidsoverwegingen geveld moeten worden.

De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch worden
ingediend onder bijvoeging van een motivering, een situatieschets
en een foto.
Indien de vergunning voor het vellen van een houtopstand wordt
aangevraagd ter realisatie van een project, wordt bij de aanvraag
tevens een overzicht overgelegd van de overige vergunningen,
ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van
dat project.

De vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd, onder bijvoeging
van een situatieschets, worden aangevraagd door of namens dan
wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of
door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid
gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. Indien de
aanvraag de kap van meer dan twee bomen betreft, dient bij de
aanvraag een herinrichtingsplan inclusief herplant te worden
gevoegd. Indien de aanvraag van de kap gedaan wordt in het kader
van de uitvoering van een fysiek project, dient tevens een
groentoets overgelegd te worden.
-

3

4

5

5
1

-

Indien de aanvraag het vellen van meer dan twee houtopstanden
betreft, dient bij de aanvraag een herplantplan en een Bomen Effect
Analyse te worden overgelegd.

-

Dit artikel is niet van toepassing op bomen die op basis van een VTA
beoordeeld worden in het kader van het dagelijks beheer en
onderhoud. In dat geval worden de kapaanvragen door
Spaarnelanden voor houtopstanden geclusterd per stadsdeel
aangeleverd.

-

Criteria

Criteria

Verlenings-, weigerings- en
opschortingsgronden

Het college kan voorschriften aan de vergunning verbinden ter
bescherming van de in het tweede lid genoemde waarden.

Het college kan voorschriften aan de vergunning verbinden ter
bescherming van de in het tweede lid genoemde waarden.

Het college kan de vergunning om te kappen weigeren dan wel
onder voorschriften verlenen.
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2

Een vergunning voor het vellen van een houtopstand wordt
geweigerd indien de belangen van verlening niet opwegen tegen de
belangen van duurzaam behoud van de houtopstand op basis van
één of meer van de volgende waarden:
a.
Natuur- en milieuwaarden;
b. Landschappelijke waarden;
c.
Cultuurhistorische waarden;
d. Waarden van stads- en dorpsschoon;
e. Waarden voor recreatie en leefbaarheid.
-

Een vergunning voor het vellen van een houtopstand wordt
geweigerd indien de belangen van verlening niet opwegen tegen de
belangen van duurzaam behoud van de houtopstand op basis van
één of meer van de volgende waarden:
a. Natuur- en milieuwaarden;
b. Landschappelijke waarden;
c. Cultuurhistorische waarden;
d. Waarden van stads- en dorpsschoon;
e. Waarden voor recreatie en leefbaarheid.
-

Een vergunning wordt geweigerd indien het belang van verlening
niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van
behoud van houtopstand:

Een vergunning voor het vellen van houtopstanden, met
uitzondering van particuliere houtopstanden, kan slechts worden
verleend indien:
a.
er sprake is van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk
belang en alternatieven voor behoud voldoende zijn
onderzocht; of
b. er onevenredig veel overlast wordt ervaren en alternatieven
voor behoud voldoende zijn onderzocht; of
c.
het naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet
langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.
Een vergunning voor het vellen van een boom geplaatst op de lijst
beschermwaardige houtopstanden als bedoeld in artikel 3 kan
slechts door het college worden verleend indien er sprake is van een
ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of
een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang en
alternatieven voor behoud voldoende zijn onderzocht.
Indien voor een in overeenstemming met dit artikel beschermde
houtopstand een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 is
verleend, vervalt de aanwijzing daartoe van rechtswege op het
moment dat de desbetreffende omgevingsvergunning
onherroepelijk wordt.
-

Zie artikel 2

- natuur- en milieuwaarden;
- landschappelijke waarden;
- cultuurhistorische waarden;
- waarden van stads- en dorpsschoon;
- waarden voor recreatie en leefbaarheid;
- monumentale- en waardevolle bomen;
- bijzondere houtopstand.
In beginsel wordt geen vergunning verleend voor houtopstanden
voorkomend op de vastgestelde lijst van bomen, als bedoeld in
artikel 5.
-

Zie artikel 2

-

Zie artikel 2

-

Zie artikel 2

-

-

-

-

-

-

De beslissing op een aanvraag van een vergunning tot kappen kan
worden opgeschort als de aanvraag is ingediend in samenhang met
de realisatie van een ander vergunningplichtig werk, zolang op die
andere vergunningaanvraag niet is beslist.
Een vergunning tot kappen kan worden opgeschort of geweigerd,
nadat een bouw- of aanlegvergunning is verleend, indien de
rechthebbende aanvrager van de vergunning tot kappen niet, of niet
tijdig, of niet volledig de aanwezigheid van een beeldbepalende of
anderszins waardevolle houtopstand heeft aangemeld aan het
college.

3

4
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5

De in lid 4 gestelde voorwaarden gelden ook voor de bomen
voorkomende in het Landelijk Register van Monumentale Bomen
van de Landelijke Bomenstichting, voor zover deze niet al zijn
opgenomen in de in het eerste lid genoemde lijst.
De burgemeester kan toestemming geven tot onmiddellijk vellen
van een houtopstand indien sprake is van grote gevaarzetting of
vergelijkbaar spoedeisend belang.
Indien sprake is van complexe aanvragen kan het college, alvorens
op de aanvraag te beslissen, advies inwinnen een bij een door hen
ingestelde externe adviescommissie.
Van een complexe aanvraag is sprake indien aan één of meer van de
volgende voorwaarden is voldaan:
a.
een aanvraag gaat over een of meer bomen geplaatst op de
lijst van beschermwaardige houtopstanden;
b. een aanvraag gaat over het vellen van meer dan 10 bomen;
c.
een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel
uitmaken van de bomenstructuur;
d. een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel
uitmaken van monumentale parken;
e. een aanvraag gaat over een of meer bomen die onderdeel
uitmaken van ecologische potentielocaties, - hotspots en verbindingszones.
-

Zie artikel 2

-

-

In beginsel wordt geen vergunning verleend indien het kappen in
strijd is met de Flora- en faunawet, de Habitatrichtlijn, of andere
regelgeving inzake natuurbescherming.

Intrekking of wijziging

Intrekking of wijziging

-

Het college kan de vergunning intrekken of wijzigen indien:
a.
onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van de
vergunning zijn verstrekt;
b. aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen
niet zijn of worden nagekomen;

Het college kan de vergunning intrekken of wijzigen indien:
a. onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van de vergunning
zijn verstrekt;
b. na het verlenen van de vergunning, op grond van verandering van
inzichten of omstandigheden opgetreden na verlening, wijziging of
intrekking noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter
bescherming waarvan de vergunning is vereist;
c. aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet
zijn of worden nagekomen;

-

-

d. van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een
daarin gestelde termijn.

-

Beperking geldigheidsduur

Beperking geldigheidsduur

Vervaltermijn vergunning

De vergunning tot het vellen van een houtopstand kan worden
ingetrokken indien niet binnen 18 maanden na het onherroepelijk
worden van de vergunning gebruik is gemaakt, tenzij in de
vergunning een langere termijn is gesteld die noodzakelijk is

De vergunning tot het vellen van een houtopstand vervalt indien
niet binnen anderhalf jaar na het onherroepelijk worden van de
vergunning gebruik is gemaakt, tenzij in de vergunning een langere
termijn is gesteld die noodzakelijk is vanwege de voorzienbare
langere uitvoeringstermijn van een project.

De vergunning tot kappen als bedoeld in deze verordening vervalt
indien daarvan niet binnen maximaal 18 maanden na het
onherroepelijk zijn van de vergunning volledig gebruik is gemaakt.

6

7

8

6
.

c.

7
1

van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een
daarin gestelde termijn of aan de voorwaarden kan worden
voldaan.

De burgemeester kan toestemming geven tot direct kappen, indien
sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend
belang.
-

-
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6

Verordening 2021

Verordening 2019 (ingetrokken)

Verordening 2008/2012

vanwege de voorzienbare langere uitvoeringstermijn van een
project.
Behoudens de bevoegdheid tot het voorschrijven van een langere
termijn is bij een vergunning voor het vellen van meer dan één
houtopstand, de vergunning voor alle houtopstanden 18 maanden
geldig, ook als in fasen geveld wordt of één of enkele
houtopstanden al geveld zijn.

Behoudens de bevoegdheid tot het voorschrijven van een langere
termijn is bij een vergunning voor het vellen van meer dan één
houtopstand, de vergunning voor alle houtopstanden anderhalf jaar
geldig, ook als in fasen geveld wordt of één of enkele
houtopstanden al geveld zijn.

In afwijking van het voorgaande lid kan het college in geval van
langdurige bouwprojecten besluiten de duur van de kapvergunning
bij verlening te stellen op 3 jaar.

Voorschriften

Voorschriften

vergunningsvoorschriften

Het college verbindt aan de vergunning het voorschrift dat binnen
een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig door
het college te geven aanwijzingen wordt herplant, tenzij
zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald
binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet
aangeslagen herplant moet worden vervangen.
De verplichtingen en voorschriften tot herplanten kunnen tevens
gelden voor houtopstanden kleiner dan de in artikel 1 sub a.
genoemde minimummaat, indien het bomen betreft die
opgenomen zijn in de lijst als bedoeld in artikel 3.
Indien niet ter plaatse of op een andere locatie binnen het project
kan worden herplant, verbindt het college aan de vergunning het
voorschrift dat een geldelijke bijdrage ter hoogte van de monetaire
boomwaarde van de gevelde houtopstand van tenminste € 4.600,per boom gestort dient te worden in het gemeentelijk
herplantfonds of een vergelijkbare gemeentelijke herplantregeling.
Tot aan de vergunning te verbinden voorschrift behoort dat op en
bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of
reconstructie de te vellen bomen gedurende de bezwarentermijn
herkenbaar moeten zijn gemarkeerd.

Het college kan aan de vergunning het voorschrift verbinden dat
binnen een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig
door het college te geven aanwijzingen wordt herplant, tenzij
zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald
binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet
aangeslagen herplant moet worden vervangen.
De verplichtingen en voorschriften tot herplanten kunnen tevens
gelden voor houtopstanden kleiner dan de in artikel 1 sub a.
genoemde minimummaat, indien het bomen betreft die
opgenomen zijn in de lijst als bedoeld in artikel 3.
Indien niet ter plaatse of op een andere locatie binnen het project
kan worden herplant, verbindt het college aan de vergunning het
voorschrift dat een geldelijke bijdrage ter hoogte van € 3500,- per
boom gestort dient te worden in het gemeentelijk herplantfonds.

Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren
het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig
de door het college te geven aanwijzingen moet worden herplant
met daaraan verbonden een bepaalde onderhoudsplicht.
In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald
binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet
aangeslagen herplant moet worden vervangen.
De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 9 kunnen gelden
voor bomen kleiner dan de in artikel 1 genoemde minimummaat.

Het college kan aan de vergunning het voorschrift verbinden dat op
en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of
reconstructie pas tot vellen van houtopstand mag worden
overgegaan indien andere vergunningen, ontheffingen,
toestemmingen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk
geworden zijn en de feitelijke en financiële voorgang van de werken
voldoende gewaarborgd is.
-

Tot aan de vergunning tot kappen te verbinden voorschriften kan
het voorschrift behoren dat pas tot kappen van houtopstand op en
bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of
reconstructie mag worden overgegaan indien andere vergunningen
of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn of
de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende
gewaarborgd is.
Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren
aanwijzingen ter bescherming van nabijgelegen houtopstand, zoals
omschreven in de Kwaliteitsrichtlijnen Beheer Bomen (KBB) en
voorschriften ter bescherming van in en rond de houtopstand
voorkomende flora en fauna.
Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het
voorschrift behoren tot het opstellen en overleggen van een
Groentoets in geval van bouw of aanleg van werken nabij te
behouden bomen.
Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit
artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht
daaraan te voldoen.

Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren
aanwijzingen ter bescherming van nabijgelegen houtopstand en
voorschriften ter bescherming van in en rond de houtopstand
voorkomende flora en fauna.
-

-

-

-
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Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan tot de aan een
vergunning tot kappen te verbinden voorschriften behoren het
voorschrift dat een geldelijke bijdrage gestort dient te worden in het
Bomenbudget.
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Herplant- en instandhoudingsplicht

Herplant- en instandhoudingsplicht

Herplant- en instandhoudingsplicht

1

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is,
zonder vergunning is geveld, dan wel op andere wijze teniet is
gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond
waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit
anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de
verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de
aanwijzingen binnen de gestelde termijn.

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is,
zonder vergunning is geveld, dan wel op andere wijze teniet is
gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond
waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit
andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de
verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de
aanwijzingen binnen de gestelde termijn.

2

De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen tevens
gelden voor houtopstanden die kleiner zijn dan de in artikel 1 sub a.
genoemde minimummaat, indien het bomen betreft die geplaatst
zijn op de lijst beschermwaardige houtopstanden als bedoeld in
artikel 3.
Indien een verplichting als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, kan
daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en
op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen tevens
gelden voor houtopstanden die kleiner zijn dan de in artikel 1 sub a.
genoemde minimummaat, indien het bomen betreft die geplaatst
zijn op de bomenlijst als bedoeld in artikel 3.

Indien houtopstand waarop het verbod tot kappen van toepassing
is, zonder vergunning van het college is geveld, dan wel op andere
wijze teniet is gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde
tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan
degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen
bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten
overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een
door hen te stellen termijn.
-

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is
ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het college aan de
zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand
bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen
van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om:

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is
ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het college aan de
zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand
bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen
van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om:

a.

overeenkomstig de gegeven aanwijzingen binnen een
daarvoor gestelde termijn maatregelen te treffen, waardoor
die bedreiging wordt weggenomen; of
b. een Bomen Effect Analyse op te stellen en aan te bieden aan
het college.
De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen ook gelden
voor bomen met een diameter kleiner dan het in artikel 1 van deze
verordening genoemde minimum.
Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit
artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht
daaraan te voldoen.

a. overeenkomstig de gegeven aanwijzingen binnen een daarvoor
gestelde termijn maatregelen te treffen, waardoor die bedreiging
wordt weggenomen of;
b. een Bomen Effect Analyse op te stellen en aan te bieden aan het
college.
-

Afstand van de erfgrens

Afstand van de erfgrenslijn

Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt
vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en
heggen.

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is
vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en
heggen.

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt
vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en
heggen.

Bestrijding iepenziekte

Bestrijding van boomziekten

Bestrijding van iepenziekte

Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het
oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van de
iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de

Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het
oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van een
boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders, is de

Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het
oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van de
iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de

3

4

10

11
1

Indien een verplichting als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, kan
daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en
op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

-
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Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan
kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na
herplant en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden
vervangen.
Indien de houtopstand waarop het verbod tot kappen als bedoeld in
dit artikel van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt
bedreigd, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond
waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit
andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de
verplichting opleggen om:
overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een
door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die
bedreiging wordt weggenomen;
een Groentoets op te stellen en aan te bieden.
De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen ook gelden
voor bomen met een dwarsdoorsnede kleiner dan het in artikel 1
van deze verordening genoemde minimum.
Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit
artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht
daaraan te voldoen.
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rechthebbende, indien hij daartoe door het college is
aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen
termijn:
a.
indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;
b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen;
c.
de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of
zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte
wordt voorkomen.
Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in
voorraad te hebben of te vervoeren;

rechthebbende indien hij daartoe door het college is
aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen
termijn:
a. de houtopstand te vellen;
b. volgens de in de aanschrijving gestelde voorschriften de gevelde
houtopstand direct zodanig te behandelen en af te voeren dat
verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen
Het is verboden zonder vergunning van het college gevelde bomen
of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te
vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende
boomziekte kan verspreiden.
-

rechthebbende, indien hij daartoe door het college is
aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen
termijn:
a. indien de iepen in de grond staan, deze te kappen;
b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen;
c. de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig
te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte wordt
voorkomen.
a. het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in
voorraad te hebben of te vervoeren;

Het verbod is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en
op iepenhout met een diameter kleiner dan 4 centimeter;
Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving
biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de
noodzakelijke werkzaamheden voor risico en voor rekening van
aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden
verricht.

Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving
biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de
noodzakelijke werkzaamheden voor risico en voor rekening van
aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden
verricht.

b. het verbod is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en
op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter;
c. het college kan ontheffing verlenen van het onder a. van dit lid
gestelde verbod.
Het niet voldoen aan de in het tweede lid bedoelde aanschrijving
biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de
noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van
aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden
verricht.

-

Strafbepaling

Strafbepaling

Strafbepaling

1

Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 8 en of artikel
11, eerste lid, is gegeven alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden
dienovereenkomstig te handelen.

Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 11, eerste lid,
is gegeven, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

2

Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 2, eerste,
tweede en vijfde lid en/of artikel 9, eerste, tweede, derde en vierde
lid, en of artikel 11, tweede lid bepaalde, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
tweede categorie, vermeerderd met de boomwaarde en de kosten
van het herplanten van een vergelijkbare boom.

Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 11, tweede
lid en/of artikel 12, eerste en tweede lid bepaalde, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
tweede categorie.

3

-

Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de
boomwaarde.

Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 4, vijfde en
zesde lid, artikel 5 vierde lid, artikel 7, artikel 8 eerste en tweede lid,
artikel 9 eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende,
achtste lid, artikel 10 eerste, tweede, derde en vijfde lid, artikel 13
tweede, derde en vierde lid en artikel 14 is gegeven,
onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in artikel 10 derde lid
is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden
dienovereenkomstig te handelen.
Hij die handelt in strijd met artikel 2, eerste of tweede lid, dan wel
een voorschrift onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in het
vorige lid niet na komt, wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel
openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening
worden gehouden met de boomwaarde.
-

Toezichthouders

Toezichthouders

Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening zijn belast de bij besluit van het college
aangewezen personen werkzaam bij de gemeente Haarlem.
-

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening zijn belast de bij besluit van het college
aangewezen personen.
-

Met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening zijn belast de personen werkzaam bij de
gemeente Haarlem, die zijn benoemd in de volgende functies:
a. Milieu-opsporingsambtenaar
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Artikel

Lid
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Verordening 2021

Verordening 2019 (ingetrokken)

Verordening 2008/2012

-

-

b. Technisch beheerder openbaar groen (boomspecialist)
Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan
wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Overgangsbepaling

Overgangsbepaling

Overgangsbepaling

1

Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van
deze verordening blijft van toepassing ten aanzien van
omgevingsvergunningen aangevraagd vóór dat tijdstip.

Op kapvergunningen aangevraagd vóór de inwerkingtreding van de
Bomenverordening 2019 is de Bomenverordening Haarlem
(2011/442326) van toepassing.

2

De vigerende Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden 2019 en
het besluit tot aanwijzing van toezichthouders op basis van de
Bomenverordening Haarlem (2011/442326) gelden als besluit op
basis van de Bomenverordening Haarlem 2021.

-

De Verordening op de houtopstanden van 11 maart 1992 zoals
laatstelijk gewijzigd op 23 november 2000, blijft van toepassing voor
de afhandeling van kapvergunningaanvragen die zijn ingediend voor
inwerkingtreding van de Bomenverordening Haarlem.
-
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Inwerkingtreding

Inwerkingtreding

-

1

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2021.

2

De Bomenverordening Haarlem (2011/442326) wordt op dat
moment ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag
waarop zij is bekendgemaakt.
De Bomenverordening Haarlem (2011/442326) wordt ingetrokken.

De verordening treedt in werking op de achtste dag na
bekendmaking.
Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening vervalt
de Verordening op de Houtopstanden van 11 maart 1992; laatstelijk
gewijzigd 23 november 2000.

Slotbepaling

Slotbepaling

Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening
Haarlem 2021

Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening
Haarlem 2019

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Bomenverordening
Haarlem’.

16

Vervallen bepalingen
Artikel
-

Lid
-

Verordening 2021
Vervallen

Verordening 2019 (ingetrokken)
Vervallen

Verordening 2008/2012 (vigerend)

-

-

Vervallen

Vervallen

-

-

Vervallen

Vervallen

Indien een vergunning wordt verleend of geweigerd, wordt deze
beslissing direct openbaar gemaakt in een lokaal huis-aan-huisblad.
Het college kan besluiten dat op de aanvraag van een
kapvergunning als bedoeld in artikel 2 van deze verordening de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

-

-

Vervallen

Vervallen

Positieve fictieve beschikking

-

-

Vervallen

Vervallen

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing op alle
aanvragen voor vergunning of ontheffing ingevolge deze
verordening.

-

-

Vervallen

Vervallen

Standaardvoorwaarde van niet-gebruik
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Was / wordt overzicht Bomenverordening 2021
Artikel

Lid

Verordening 2021

Verordening 2019 (ingetrokken)

Verordening 2008/2012

-

-

Vervallen

Vervallen

-

-

Vervallen

Vervallen

Van een verleende vergunning mag geen gebruik worden gemaakt
gedurende de termijn dat tegen het besluit tot de
vergunningverlening bezwaar kan worden gemaakt, dan wel, indien
tijdig een bezwaarschrift is ingediend, zolang geen beslissing op het
bezwaarschrift is genomen.
In afwijking van het voorgaande lid, wordt een vergunning welke is
verleend met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht onder het standaardvoorschrift van feitelijk nietgebruik gedurende veertien dagen, met ingang van de dag na die
waarop het besluit is bekendgemaakt.

Vervallen

Bescherming gemeentelijke houtopstand

Bescherming gemeentelijke houtopstand

Vervallen

Het is verboden om gemeentelijke houtopstanden:

Vervallen
Vervallen

Het is verboden om gemeentelijke houtopstanden, te snoeien,
behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken.
-

-

-

Vervallen

a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken of;
b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente
opgedragen boomverzorgende taken.
Het is verboden zonder vergunning van het college één of meer
voorwerpen in, om of aan een gemeentelijke houtopstand aan te
brengen of anderszins te bevestigen.
In gemeentelijke houtopstanden aangebrachte verlichting dient
uiterlijk 1 maart van elk kalenderjaar te zijn verwijderd.
Vervallen

-

-

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

-

-

Schadevergoeding
Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding bij
weigering van een vergunning tot kappen op grond van artikel 17,
juncto artikel 13 vierde lid, van de Boswet.
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