Bomenbeleid
Waardevolle bomen

Putten is een groene, boomrijke gemeente en moet dat
ook in de toekomst blijven
Putten is een groen dorp: niet alleen buiten de
bebouwde kom, ook binnen de bebouwde kom
zien we veel openbaar groen en bomen.
Bomen zijn belangrijk voor onze gemeente, ze
leveren op veel verschillende manieren een positieve bijdrage aan de omgeving. Dat doen ze
niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook
voor de vele toeristen in Putten. Bomen bepalen
het beeld en zorgen voor schoonheid, beschutting, rust, historisch besef, natuurbeleving, natuurwaarden en besef van seizoenen. Ze zorgen
voor een prettige leefomgeving, schonere lucht
en minder gezondheidsklachten.
De gemeenteraad van Putten heeft begin 2015
het Bomenbeleidsplan vastgesteld.
In dit nieuwe beleid is niet alleen sprake van
meer aandacht voor bomen, maar is ook gekozen voor deregulering door het afschaffen van
de omgevingsvergunning voor het kappen van
één of meer bomen voor een deel van Putten.

Boom kappen? Vergunning
nodig, tenzij ...

De gemeenteraad heeft op 9 april 2015 de vierde
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Eén van de wijzigingen
betreft Artikel 4:10a Kapverbod. In dit artikel is
opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders bomen te kappen buiten de ‘bebouwde
kom Boswet’. Binnen de ‘bebouwde kom Boswet’
is per 1 juli 2015 een omgevingsvergunning voor
het kappen van bomen (kapvergunning) alleen
nog nodig voor bomen die zijn opgenomen op
de ‘Waardevolle Bomenlijst’. Deze bomen verdienen het om te worden beschermd vanwege
hun (landschappelijke) waarde. Voor de overige
bomen binnen de ‘bebouwde kom Boswet’ is
het met ingang van 1 juli 2015 niet meer noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te
vragen.
Het vergunningvrij kappen van bomen geldt
dus expliciet alleen voor de ‘bebouwde kom
volgens de Boswet’ (zie tekening of de kaart op
www.putten.nl/Inwoners/Milieu/Natuur/Bomenbeleid).
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Artikel 4:10a Algemene
plaatselijke verordening
1.
•
•

Het gebied ‘bebouwde kom volgens de Boswet’ wordt
begrensd door Oude Rijksweg, Groevenbeeklaan,
Klaarwaterboslaan, Essenburgh, Harderwijkerstraat,
Kastanjelaan, Bosrand, Prins Hendrikweg, Pinnenburgerweg (via de achtertuinen naar) Prins Bernhardlaan,
Bosrand, Calcariaweg, Sprielderweg, Voorthuizerstraat, Hoge Engweg (incl. camping De Zilverspar),
Halvinkhuizerweg, Hooiweg, Roosendaalseweg, Van
Geenstraat, Enghuusweg, Nijkerkerstraat, Henslare,
Stenenkamerseweg, Spoorlijn, Beekweg, Industrieterrein Keizerswoert, Husselsesteeg (via achtertuinen),
Stationsstraat, Oude Rijksweg.
Voor het hele buitengebied (inclusief Krachtighuizen, Huinen en Koudhoorn) en het bosgebied
(bestemming ‘wonen in het bos’) blijft het dus
verboden om zonder vergunning één of meer
bomen te kappen en moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

2.

3.

4.
•

•

•
Ook voor de meeste gemeentelijke bomen
wordt geen kapvergunning meer aangevraagd.
Alleen voor de gemeentelijke bomen op de
Waardevolle Bomenlijst is nog een kapvergunning nodig. Met het nieuwe bomenbeleid is
meer dan voldoende geborgd dat de gemeente
zorgvuldig omgaat met haar eigen bomen. We
zijn terughoudend met het kappen van bomen.
Daarnaast wordt alle voorgenomen kap ter kennisgeving gepubliceerd.

•

Het is verboden zonder vergunning van
het bevoegd gezag:
buiten de bebouwde kom Boswet houtopstand te vellen of te doen vellen;
binnen de bebouwde kom Boswet houtopstand te vellen of te doen vellen voor
zover sprake is van houtopstand die door
het college is aangewezen en als zodanig
voorkomt op de bomenlijst, waarop houtopstanden genoemd staan die zodanig
waardevol zijn dat daarvoor slechts vergunning kan worden verleend wegens zeer
zwaarwegende belangen;
De bomenlijst als bedoeld in het eerste
lid omvat in ieder geval een voor een ieder goed herkenbare omschrijving van de
boom, de standplaats en de reden van registratie van de boom.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt
niet voor een houtopstand als bedoeld in
artikel 15, tweede en derde lid, Boswet:
Het in het eerste lid gesteld verbod geldt
verder niet voor:
Het in opdracht van de burgemeester, ter
bescherming van openbare orde of veiligheid, direct vellen van een boom, indien
sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang.
Houtopstand die moet worden geveld
krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college.
Het periodiek vellen van hakhout en knotten en kandelaberen van bomen, met uitzondering van de eerste keer, ter uitvoering van het reguliere onderhoud.
Bomen buiten de bebouwde kom Boswet
die op minder dan 4 meter, gemeten vanaf
de zijkant van de stam op 1,3 meter boven
maaiveld, van een gebouw staan.

Kapaanvraag

Iedereen die een boom wil kappen waarvoor
een kapverbod geldt, moet een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt dus voor bomen
buiten de bebouwde kom Boswet en voor bomen die op de Waardevolle Bomenlijst staan.
Via https://www.omgevingsloket.nl/ kunt u een
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen.
De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Als de aanvraag betrekking heeft op een
boom die op de bomenlijst staat, ontvangt de
aanvrager een brief met het verzoek een uitgebreide onderbouwing aan te leveren op basis
waarvan een collegevoorstel kan worden gemaakt.
In principe wordt alleen vergunning verleend
voor bomen die een gevaar voor de omgeving
vormen en in geval van andere zwaarwegende
belangen.

Waardevolle Bomenlijst

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Putten heeft op 23 juni 2015
de ‘Waardevolle Bomenlijst’ vastgesteld. Op deze
lijst staan in totaal circa 1.500 waardevolle bomen, waarvan 1000 gemeentelijke bomen en
500 particuliere bomen. De bomenlijst is met
hulp van vele vrijwilligers en actieve betrokkenheid van de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten (SNMP) en de Belangenvereniging
tot Behoud van Bos- en Natuurgebied Putten
(BV-BBNP) opgesteld en door een bomenexpert
gecontroleerd.
Van alle waardevolle bomen is per boom de locatie vastgesteld en zijn o.a. boomsoort, plantjaar,
boomhoogte en condities beschreven.
Voor meer informatie: www.putten.nl/Inwoners/
Milieu/Natuur/Bomenbeleid.

Criteria waardevolle boom

De boom moet voldoen aan de vier basisvoorwaarden.
1.
De geschatte leeftijd is minimaal 40 jaar
(dit geldt niet voor gedenkbomen).
2.
De boom mag niet in een onomkeerbare
slechte conditie verkeren en 10 jaar kunnen blijven staan.
3.
De boom vormt geen onafwendbaar risico
voor de omgeving (gevaarlijke situaties en
schade kunnen op een redelijk eenvoudige
wijze worden tegengegaan).
4.
De habitus (verschijningsvorm) is karakteristiek voor de soort (dit geldt vooral als de
boom een esthetische betekenis en waarde heeft).
Daarnaast moet de boom voldoen aan tenminste één van de volgende specifieke voorwaarden:
1.
Met betrekking tot ruimtelijke betekenis:
•
de boom is medebepalend voor het karakter van de omgeving;
•
de boom vormt een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme
laanbeplanting die een karakteristieke
structuur in stad of landschap zichtbaar
maakt;
•
de boom is een herkenningspunt en/of
oriëntatiepunt.
2.
Met betrekking tot monumentale waarde:
•
de boom is voor de gemeente Putten van
een zeldzame soort, type of leeftijdsklasse;
•
de boom vormt een onderdeel van een
monumentale omgeving (monumentennota) of van een cultuurhistorisch waardevol object;
•
de boom is een gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke
gebeurtenis.
3.
Met betrekking tot de meer dan normale
ecologische betekenis:
•
de boom is onderdeel van een biotoop/
leefgebied van (in en om Putten) schaars
voorkomende planten- of diersoort;
•
de boom vormt een schakel in de keten van
ecologische infrastructuur vormende elementen of neemt in een totaal versteend
gebied een positie in die in de ecologische
infrastructuur de functie van ‘stepping
stone’ kan vervullen.
4.
Overige voorwaarden:
•
de boom heeft dendrologische/boomkundige waarde (het belang als genenreservoir
van de betreffende soort);
•
de boom is bijzonder door zijn habitus (verschijningsvorm), bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte of dikte, snoeiwijze, e.d.

Subsidieregeling

Eigenaren van een waardevolle boom kunnen
voor het onderhoud aan de boom een beroep
doen op een subsidiebijdrage op grond van de
‘Subsidieverordening waardevolle bomen Putten’. De volledige tekst van de verordening vindt
u op www.overheid.nl > lokale wet- en regelgeving.
De subsidie kan worden toegewezen als een tegemoetkoming in de kosten voor het plegen van
(achterstallig) onderhoud en voor het oplossen
van probleemsituaties (ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de boom).

Wanneer subsidie
Subsidie kan worden verleend voor de kosten
van onderzoek naar de kwaliteit van de houtopstand en de groeiplaats, structurele groeiplaatsverbetering, bescherming van de groeiplaats,
kroonsnoei, kroonverankering en overige maatregelen die nodig zijn voor het behoud van de
boom/bomen.
Alleen onderhoudswerkzaamheden die worden
uitgevoerd door een deskundige boomverzorger komen in aanmerking voor subsidie.

Boomverzorging is een specialistisch vak dat
hoge eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van de boomverzorger. De gemeente
Putten adviseert u dan ook om alleen met
goed geschoolde en ervaren boomverzorgers
in zee te gaan. De verzorger van de boom
moet minimaal in het bezit zijn van het European Treeworker (ETW)- certificaat. De Bomenstichting houdt een lijst bij met boomverzorgers die hebben bewezen kwaliteit te
leveren (zie: www.bomenstichting.nl).
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Subsidiebedragen
Het college van burgemeester en wethouders stelt
de standaardvergoedingen vast voor waardevolle
bomen. De subsidie vormt een tegemoetkoming in
de kosten. In de meeste gevallen zal de eigenaar dus
ook een deel van de kosten zelf moeten betalen. Een
subsidie zal in elk geval nooit hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.
Subsidie aanvragen
Alleen (gemachtigden van) eigenaren van bomen
die op de Waardevolle Bomenlijst staan, kunnen subsidie aanvragen.
Om een subsidie aan te vragen, stuurt (de gemachtigde van) de eigenaar het college van burgemeester
en wethouders van Putten (ter attentie van de afdeling Ruimte):
•
het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (via www.putten.nl/Inwoners/Milieu/
Natuur/Bomenbeleid).
•
een overzicht van de geplande werkzaamheden, met offerte van een boomverzorgingsbedrijf.

1.

2.

Onderzoek kwaliteit van boom en groeiplaats inclusief rapportage
- Groeiplaatsonderzoek (per boom één onderzoekslocatie

€ 75,00

- Boomonderzoek (per boom)

€ 90,00

- Bemonstering (per onderzoek)

€ 50,00

Structurele groeiplaatsverbetering
- Groeiplaatsverbetering excl. oppervlakkige bemesting (per locatie)

€ 275,00

- Oppervlakkige bemesting (per locatie)

€ 50,00

3.

Bescherming van de groeiplaats (per boom, solitair)

€ 135,00

4.

Kroonsnoei = herstel- en stabilisatiesnoei (per boom, solitair)

€ 275,00

5.

Kroonverankering (per anker)

€ 90,00

Maximale subsidie per perceel

€ 450,00

Het aanvraagformulier voor subsidie kan maar voor
één perceel tegelijk worden gebruikt.

Dit is een uitgave van de gemeente Putten,
afdeling Ruimte, juli 2015.
Gemeente Putten
Fontanusplein 1
Postbus 400
3880 AK Putten
T (0341) 359 761
E info@putten.nl
www.putten.nl
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