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Voorstel:  

De velvergunning voor particuliere bomen afschaffen en de APV navenant aanpassen. 

 

Samenvatting 

Het verminderen van onnodige regels en beperkingen is een belangrijke opgave deze raadsperiode. 

Centraal staat het meer verantwoordelijkheid en vrijheid geven aan burgers en ondernemers. Met 

name in het ruimtelijk domein zijn een aantal regels die onnodig belemmerend zijn. Het handhaven 

van een velvergunning voor particuliere bomen is daarvan een voorbeeld. In 2013 is aangegeven dat 

99% van de vergunningen wordt verleend. In december 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de 

regels voor het vellen van bomen te vereenvoudigen. In afwachting van de definitieve vaststelling van 

de monumentale bomenlijst is dit beleid nog niet ingegaan. 

 
In voorliggend voorstel wordt de velvergunning sterk vereenvoudigd. Alleen voor gemeentelijke bomen 
dient nog een vergunningsaanvraag ingediend te worden. De bomenlijst beperkt zich tot de 
gemeentelijke bomen en de bescherming daarvan. Burgers en ondernemers krijgen de vrijheid om 
zelf te bepalen of ze de bomen in hun tuin willen behouden: Baas over eigen boom. 

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels met betrekking tot de velvergunning 

opgenomen. Voorgesteld wordt om de APV naar aanleiding van het afschaffen van de velvergunning 

per 1 november 2016 te wijzigen. 

 

Wat willen we bereiken? 
Na een onderzoek naar mogelijkheden voor deregulering (rapport ‘De bescherming van groene 
waarden’, 2013) heeft de raad besloten om de velvergunning voor particuliere bomen te 
vereenvoudigen. Tot op heden is dit nog niet uitgevoerd, in afwachting van de vaststelling van de 
monumentale bomenlijst.  
 
Centraal staat het meer verantwoordelijkheid en vrijheid geven aan burgers en ondernemers. In dat 
kader is de velvergunning tegen het licht gehouden. Om burgers en ondernemers meer ruimte te 
geven, onnodige procedures te voorkomen en regels te beperken, wordt voorgesteld de velvergunning 
voor particuliere bomen af te schaffen. De dreiging dat er massaal bomen gekapt gaan worden is niet 
realistisch aangezien er nu ook vergunningen aangevraagd worden die in 99% van de gevallen 
verleend wordt. Burgers en ondernemers hebben zelf ook belang bij een groene omgeving. 
 
De afschaffing van de velvergunning geldt niet voor gemeentelijke bomen. Argument hiervoor is dat 
burgers en ondernemers met de velvergunning de enige mogelijkheid hebben om tegen ingrepen in 



de openbare ruimte bezwaar en beroep aan te tekenen en deze (voorgenomen) ingrepen te laten 
toetsen door een onafhankelijke partij. 

 

Wensen en bedenkingen college van B en W 

Het college van B en W is conform artikel 147a, vierde lid Gemeentewet, in de gelegenheid gesteld 

om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De reactie d.d. 21 september 2016 is als bijlage bij 

het voorstel gevoegd. 

 

Initiatiefnemers hebben kennis genomen van de wensen en bedenkingen. Bij navraag is duidelijk 

geworden dat er momenteel ca. 120 bomen op particulier terrein op de lijst van monumentale bomen 

staan. In afwijking van het initiatiefvoorstel zoals aangeboden aan het college, wordt de aanpassing 

gedaan dat voor bomen die op de lijst monumentale bomen staan (ca. 120 bomen), toch een 

velvergunning blijft gelden. Aan artikel 4:10 lid 3 zal na de toevoeging ‘op gemeentegrond’ toegevoegd 
worden ‘dan wel een boom (bomen) die op de lijst van monumentale bomen is (zijn) opgenomen’. 
 

De huidige lijst van monumentale bomen op particulier terrein is op deze manier beschermd. De 

initiatiefnemers zijn van mening dat hiermee de meest waardevolle bomen op particulier terrein 

beschermd worden. Voor de overige particuliere bomen kan dan de velvergunning worden afgeschaft. 

Een totale inventarisatie van particuliere bomen kan volgens initiatiefnemers daarmee achterwege 

blijven. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De raad wordt voorgesteld de velvergunning voor particulieren af te schaffen en de APV hierop aan te 
passen. 

 

Wat mag het kosten? 
In het onderzoek uit 2013 is berekend dat er structureel ca. 0,3 fte zou kunnen worden bespaard op 
de beoordeling en afhandeling van velvergunningsaanvragen ten opzichte van de bestaande situatie. 

 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 
Burgers hebben de mogelijkheid in te spreken voor de raadsvergadering over het voorstel tot 
afschaffing van de velvergunning. 



 

 

 

BESLUIT VAN 
DE RAAD 

 

Nummer: BI.0160419 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT, 

 

gelet op art. 147, 147a en 149 van de Gemeentewet, 

 

gelezen het voorstel van de fracties van de VVD, D66, het CDA en Gemeentebelangen van 

september 2016 

 

gelezen de wensen en bedenkingen van het college van B en W, 

 

BESLUIT: 
 
1. De velvergunning voor particulieren af te schaffen 

 

2. De Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen: 

 

A 

Artikel 4:10 als volgt te wijzigen: 

- In lid 3 de zinsnede “op gemeentegrond dan wel een boom (bomen) die op de lijst van 

monumentale bomen is (zijn) opgenomen” toe te voegen; 

- Lid 4 sub b, c, d en f te schrappen; 

- Sub e te hernummeren naar sub b en sub g naar sub c; 
- Een nieuw sub d. toe te voegen luidend:  

d. een of meer iepen die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor 
verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepenspintkevers. 

 

B  

Artikel 4:11 als volgt te wijzigen: 

- In lid 1 de zinsnede: “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.” te vervangen door “het college.”; 
- Lid 2 te schrappen; 

- Lid 3 en 4 te hernummeren tot lid 2 en lid 3; 

- Lid 5 te schrappen; 

- Lid 6 te hernummeren tot lid 4 en sub d. en e. te schrappen. Sub f wordt hernummerd tot 

d.; 

- Lid 7 te schrappen en lid 8 te hernummeren tot lid 7. 

 

C  

De bepalingen in artikel 4:12 te schrappen en te vervangen door [vervallen]. 
 
3. Dit besluit in werking te laten treden op 1 november 2016. 

 
4. Aan de artikelsgewijze toelichting toe te voegen: 

 
A 
Gelet op het initiatiefvoorstel tot het beperken van de velvergunning tot gemeentelijke bomen zijn 
de bepalingen geschrapt die betrekking hebben op bomen die niet in gemeentelijk eigendom zijn. 
In artikel 4:10 lid 3 is aangegeven dat het alleen voor het college verboden is zonder vergunning 
een houtopstand te vellen of te doen vellen. Het verbod geldt tevens voor een boom (bomen) die 
op de lijst van monumentale bomen is (zijn) opgenomen. De bepaling over iepen is toegevoegd 
vanwege de bepalingen in het huidige artikel 4:12. 



 
B 
Gelet op het initiatiefvoorstel tot het beperken van de velvergunning tot gemeentelijke bomen zijn 
de bepalingen geschrapt die betrekking hebben op bomen die niet in gemeentelijk eigendom zijn. 
 
C 
In het huidig artikel 4:12 is een bepaling opgenomen over schadevergoeding. Deze bepaling kan 
vervallen nu er voor particuliere bomen geen velvergunning meer geldt. De bepaling over iepen is 
vereenvoudigd en toegevoegd aan artikel 4:10 sub d bij de uitzonderingen. De inhoud van dit 
artikel kan vervallen. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2016. 

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

 

 

     , voorzitter 

 

 

     , griffier 
 


