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Aan de raad,
Onderwerp
Actualisatie Bomenverordening gemeente Bunnik
Gevraagde beslissing
1.
Vast te stellen de geactualiseerde Bomenverordening, aangeduid als Bomenverordening
gemeente Bunnik 2017.
2.
In te trekken de Bomenverordening gemeente Bunnik 2012.
Grondslag
Artikel 147 Gemeentewet;
Artikel 2.2 lid 1 sub g Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Inleiding
De Wabo maakt het mogelijk om het kappen van bomen zonder vergunning te verbieden, als dit in een
gemeentelijke verordening is opgenomen. Voor Bunnik is daarvoor de Bomenverordening Bunnik 2012 van
kracht, die geldt voor daarvoor aangewezen particuliere bomen en voor alle gemeentelijke bomen.
Dilemma in de huidige praktijk is dat op basis van de vigerende Bomenverordening 2012 per saldo enkel
dode en/of doodzieke bomen kunnen worden geveld. Daarmee stagneert het bomenonderhoud omdat
dunningen en vervangingen niet kunnen worden uitgevoerd. Daarbij krijgt de gemeente maandelijks aanvragen voor het oplossen van overlast door bomen. Een deel van deze meldingen is terecht omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. Op basis van het huidige beleid, het vigerende Groenstructuurplan, zouden we in willen grijpen, maar de inhoud van de Bomenverordening 2012 belet dat.
Tegen deze achtergrond hebben we de Bomenverordening geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de gemeente Bunnik een groene gemeente is en dit ook wil blijven. Dit betekent: behoud van de prettige leefomgeving en groene uitstraling, het waar mogelijk oplossen van eventuele overlast door bomen en het op orde
brengen van het onderhoud. Want als we niets doen zal een aanzienlijk deel van ons bomenbestand in de
nabije toekomst in één keer moeten worden vervangen. Uit een extern onderzoek volgt dat dit vanwege
ziekte en ouderdom aan de orde is voor ruim 40% (indicatie) van ons bomenbestand.
Bij de behandeling van de Bomenvisie in de raad op 26 oktober 2016 hebben alle fracties het belang van
het groene karakter van de gemeente benadrukt en aangegeven dat zorgvuldig moet worden omgegaan
met het bomenbestand. Samengevat is gesteld dat er behoefte is aan een echte visie (`groenvisie’) als basis voor beleidslijnen en kaders voor de uitvoering. Vanuit de visie moet uitspraken worden gedaan over
het op peil houden en/of de groei van het bomenbestand, vervanging / herplantplicht, compensatielocaties,
etc. Tijdens de raadsbehandeling in 2016 is de Bomenvisie echter niet vastgesteld en de daarop afgestemde Bomenverordening uiteindelijk niet behandeld.

17-104. Actualisatie Bomenverordening gemeente Bunnik

2

De door de raad gewenste bomenvisie krijgt een plek in de toekomstige integrale Omgevingsvisie. Tot dat
moment wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd op basis van bestaand beleid. Voorstel is om in de
Bomenverordening een aantal technische wijzigingen door te voeren zodat deze voldoet aan de huidige
wetgeving en normaal beheer en onderhoud mogelijk is.
Samengevat zijn er drie aanleidingen om de Bomenverordening geactualiseerd aan u voor te leggen.
1. Veranderde wetgeving
De Bomenverordening Bunnik 2012 is van kracht, die geldt voor daarvoor aangewezen particuliere bomen
en voor alle gemeentelijke bomen. Deze verordening is echter gebaseerd op verouderde regelgeving uit de
APV en spreekt in andere terminologie dan de Wabo. Tevens is vanaf 1 januari 2017 de in deze verordening genoemde Boswet ingetrokken en is de Wet natuurbescherming van kracht. Daarom is de Bomenverordening conform de geldende wetgeving aangepast.
2. Zorgvuldig groenonderhoud.
De gemeente Bunnik is een groene gemeente en wil dit ook graag blijven. De Bomenverordening 2012
biedt echter te weinig ruimte voor het slagvaardig uitvoeren van het benodigde onderhoud, en daarmee het
behoud van bomen en houtopstanden in de toekomst. De Bomenverordening is hierop aangepast.
3. Het project Ontslakken.
In 2014 is een start gemaakt met het project Ontslakken, dat in het teken staat van het versoepelen van
de regelgeving en de harmonisering binnen de gemeentelijke procedures. De geactualiseerde Bomenverordening biedt meer ruimte voor afwegingen en versoepelt het gemeentelijk proces.
Beoogd effect
Een geactualiseerde Bomenverordening in lijn met de bestaande wetgeving, die het doelmatig beheer van
de gemeentelijke bomen mogelijk maakt.
Argumenten
1.1 Veranderde wetgeving
De Bomenverordening dient te worden aangepast aan de geldende wetgeving.
1.2 Zorgvuldig groenonderhoud
De Bomenverordening 2012 maakt het moeilijk om bomen te vellen in het kader van onderhoud. Als onderdeel van duurzaam boombeheer moeten er ook soms bomen worden gekapt. Situaties zijn toegelicht in
bijlage 1. Voorstel is om de Bomenverordening op de volgende onderdelen te actualiseren:
• dunning wordt vergunningsvrij (Artikel 2 lid 3 sub d), dit is in lijn met de Wet natuurbescherming;
• het wordt mogelijk om velvergunning te verlenen voor de velling van bomen en houtopstanden ten behoeve van verbetering van de groenstructuur of vanwege beheer en onderhoud.
1.3. Het project ontslakken
Het doel van het project ontslakken is het verminderen van de gemeentelijke regeldruk. Door de onderstaande wijzigingen in de Bomenverordening hoeven er aanzienlijk minder vergunningen verleend te worden:
• de minimale stamdiameter voor een velvergunning wordt verhoogd van 15 naar 25 cm (Artikel 1 lid 1
sub f). Hierdoor hoeft voor het vellen van kleine boompjes geen vergunning aangevraagd te worden.
Dit is overigens nog steeds een relatief kleine diameter. De gemeente Zeist hanteert bijvoorbeeld een
minimale diameter van 80 cm;
• er is geen vergunning meer nodig voor het vellen van een dode boom, tenzij de bewuste boom op de
Bomenlijst staat (Artikel 2 lid 3 sub c).
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing
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Uitvoering
Na vaststelling van de verordening:
1.
de verordening laten ondertekenen;
2.
de verordening bekendmaken door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad;
3.
de verordening beschikbaar stellen bij de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving tbv plaatsing
op www.overheid.nl

Bijlagen
1. Toelichting duurzaam boombeheer
2. Bomenverordening 2012
3. Bomenverordening 2017

Odijk, 31 oktober 2017
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof
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dhr. R. van Schelven

Nummer
17-104

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

besluit:
1. Vast te stellen de geactualiseerde Bomenverordening, aangeduid als Bomenverordening
gemeente Bunnik 2017.
2. In te trekken de Bomenverordening gemeente Bunnik 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14-12-2017.

De raad voornoemd,

de griffier
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de voorzitter

Voorrondes Open Huis

Procedure raadsvoorstel / besluit
Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Nee

Onderwerp
Bijgevoegde stukken

Geactualiseerde bomenverordening
1. Toelichting duurzaam boombeheer
2. Bomenverordening 2012
3. Bomenverordening 2017

Ter inzage
Inhoud besluit B&W

Ja
Nee
De geactualiseerde Bomenverordening 2017 ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.
31 oktober 2017

Datum besluit B&W
In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden
Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen

Bespreken

23 november 2017
14 december 2017
14 december 2017

n.v.t.
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