
1 
Versie 20-12-2012 

TOELICHTING Bomenverordening Delft 2013 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen/bepalingen 
 
a. boom - Afbakening van het begrip boom is van belang voor het onderscheid tussen 
bomen en andere houtopstanden.  
 
b. houtopstand - De kernbegrippen “boom” en “houtopstand” zijn zodanig gedefinieerd dat 
duidelijk is dat de bescherming van de bomenverordening betrekking kan hebben op meer 
dan bomen alleen. Er is geen ondergrens voor de diameter gedefinieerd. Dit biedt de 
mogelijkheid om beschermwaardige houtopstanden met een beperkte diameter toch als 
“beschermde houtopstand” aan te merken. Zoals bijvoorbeeld: de oude kornoelje aan de 
Laan van Altena en de karakteristieke hagen van het Rijksmonument Agnetapark. 
 
Er wordt voor het kapverbod geen onderscheid gemaakt tussen levende en afgestorven 
houtopstand. Hiermee kan voorkomen worden dat een kwaadwillende boomeigenaar er voor 
zorgt dat een gezonde boom dood gaat. Ook kan een dode boom nog steeds een 
aanmerkelijke natuurwaarde vertegenwoordigen.   
 
Boomvormer. 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. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of slechts 
enkele stammen. In de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang: heester - struik - 
struikachtige boom - (meerstammige) boom. 
 
Hakhout. Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de 
stronk uitlopen. 
 
Houtwal. Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse heesters, 
struiken en boomvormers. 
 
(Lint)begroeiing. Vanwege de grote ecologische waarde van dergelijke begroeiingen 
(bijv. een meidoorn- of mispelhaag) is bescherming hiervan een noodzaak. Door het gebruik 
van ‟begroeiing" in plaats van beplanting valt ook spontaan opgekomen groen onder de 
bescherming. 
 
Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters, 
struiken en boomvormers. 
 
Struweel. Een begroeiing van hoofdzakelijk inheemse soorten heesters en struiken. 
 
Heg. Een lintvormige aanplant van heesters of struiken, al dan niet in een vorm 
gesnoeid, met een minimale lengte van 3 meter. 
 
c. Beschermde houtopstand - Dit zijn bomen die de gemeente als zeer waardevol of als 
toekomstig zeer waardevol beschouwd.  
 
De “lijst van monumentale bomen” wordt doorontwikkeld naar een lijst met beschermde 
houtopstand. De lijst bevat in eerste aanleg alleen de bomen op de door het college 
vastgestelde lijst van monumentale bomen. Deze zal geleidelijk worden uitgebreid met de 
belangrijkste houtopstanden met cultuurhistorische, structuurbepalende, beeldbepalende en 
ecologische waarde.  
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Bomen worden als monumentale boom in de lijst van beschermde houtopstand opgenomen 
als deze:  
 
1. ten minste ouder is dan 50 jaar 
2. bijzondere waarde heeft door schoonheid, zeldzaamheid of een bijzondere functie voor 

de omgeving (zoals bijvoorbeeld: cultuurhistorische waarde of structuur- of 
beeldbepalende waarde op landschaps-, buurt- of wijkniveau); 

3. een levensverwachting heeft van ten minste 10 jaar. 
 
 
d. vellen - Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit 
gedeeltelijk is, bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe 
verwijderen). Ook ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen of 
het ingrijpend snoeien van het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstig 
beschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. De eerste keer 
kandelaberen of knotten is vergunningsplichtig. Het in stand houden door periodieke snoei 
van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is vergunningsvrij. 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 houtopstand eveneens 
vergunningsplichtig. 
 
e. boomwaarde - De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen 
en houtige gewassen (NVTB, Postbus 683, 7300 AK Apeldoorn, tel. 055-5999449) voor de 
monetaire boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van 
het CBS, marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De richtlijnen gelden als de meest 
deskundige methodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en 
worden in de rechtspraak erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele 
andere waarden dan monetaire waarde kunnen vertegenwoordigen. 
 
f. Bomen Effect Analyse - Waardevolle 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, waardoor ze niet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De 
Bomen Effect Analyse (BEA) is de landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een 
nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of 
aanleg. Deze standaardisering waarborgt de boomtechnische kwaliteit en garandeert een 
goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven. Een BEA dient uitgevoerd te 
worden door een deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van 
deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw 
of aanleg. 
 
g. bevoegd gezag - De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft de term “bevoegd 
gezag” weer. Nu de aanvraag tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden 
voortaan een aanvraag tot een omgevingsvergunning is, dient de term “bevoegd gezag‟ 
gehanteerd te worden i.p.v. Burgemeester en wethouders. De Wabo schrijft voor dat de 
omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat één procedure wordt 
doorlopen met één procedure van rechtsbescherming. Niet altijd is het bevoegd gezag, om 
te oordelen over een omgevingsvergunningaanvraag, het college van Burgemeester en 
wethouders. Het kan voorkomen dat het college van Gedeputeerde Staten het bevoegd 
gezag is of de minister. De verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving op grond 
van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook wijziging of intrekking van de 
omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag. 
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h. bebouwde kom – De actuele bebouwde kom van de Gemeente Delft, vastgesteld inzake 
artikel 1, vijfde lid, van de Boswet is op 30 maart 2006 door de Gemeenteraad vastgesteld 
en op 25 oktober 2006 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd (zie bijlage 
1). De Bomenverordening is alleen van toepassing binnen de bebouwde kom Boswet. 
Daarbuiten is alleen de Boswet van toepassing. Hierdoor is zoveel mogelijk voorkomen dat 
er dubbele, soms strijdige, regelgeving ontstaat.   
 
i.  Dunning – het begrip „dunning‟ beperkt tot een selectieve velling die dient als periodieke 
onderhoudsmaatregel ter bevordering van de ontwikkeling van de overblijvende houtopstand 
en/of onderbegroeiing.  
 
j. Gebouw en k. Bouwwerk - De definities „gebouw‟ en „bouwwerk‟ zijn toegevoegd om de 
vrijstelling van het kapverbod voor houtopstand die op minder dan 2 meter uit een gevel 
staan te beperken tot gevels van gebouwen. Voor de definitie van deze begrippen is 
aangesloten bij de definities in de bestemmingsplannen en bouwverordening. 
 
l. Herplantfonds - De in het herplantfonds gestorte gelden worden door de gemeente 
beheerd. De gelden worden besteed aan de herplant van houtopstand in de nabijheid van de 
verwijderde houtopstand.   
 
 
Artikel 2: Vergunningsplicht - Kapverbod houtopstanden 
 
In de bomenverordening is geen onderscheid gemaakt tussen houtopstand in privaat en 
publiek eigendom.  
 
 
Artikel 3: Vrijgestelde kap  
 
Vanuit het beleid om de onnodige regeldruk en werklast te verminderen is in de verordening 
een aantal benoemde situaties aangewezen waarvoor het niet nodig is een 
omgevingsvergunning aan te vragen. 
 
Ook in de oude verordening was er al geen verplichting om een vergunning aan te vragen 
voor bomen met een kleinere omtrek dan 63 cm, voor bomen op zeer kleine erven en voor 
bomen welke dichter dan 2 meter bij de gevel van een woning stonden.  
 
Deze regeling is in deze verordening verruimd. Voor beheersmaatregelen zoals dunning en 
regulier onderhoud geldt geen vergunningsplicht meer. De maat voor kleine erven is 
verruimd naar 200 m2 perceelsoppervlakte. Hiermee wordt het beheer van houtopstanden in 
een gemiddelde stadswoning overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de private 
eigenaar.  Over het algemeen staan hier houtopstanden waarvoor een kapverbod overbodig 
is. Grotere percelen (tuinen) kunnen meer of forsere houtopstanden bergen die een 
substantiële bijdrage leveren aan het groene karakter van de wijk of het gebied. Bij dergelijke 
houtopstanden is het in stand houden van de vergunningplicht gerechtvaardigd. 
 
Een verdere verruiming is dat bomen die dichterbij dan 2 meter van de gevel van gebouwen 
(was woningen) staan nu zonder vergunning kunnen worden verwijderd. Bomen welke dicht 
staan op bij voor andere mensen toegankelijke gebouwen, zoals kantoren, scholen, 
kinderdagverblijven, winkels etc. vallen derhalve nu onder de vrijstellingsregeling. In de regel 
is voor zowel boom als gebouw een dergelijke plaatsing dicht op een gebouw niet optimaal 
en leid te vaak tot erg grote investeringen in het onderhoud die niet in verband staat met het 
te bereiken doel.  
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Artikel 4: Beperkingen op vrijgestelde kap 
 
Voor bomen welke een bijzonder waarde vertegenwoordigen en voor bomen die verplicht 
zijn geplant om te voldoen aan de herplantingsplicht geldt de vrijstellingsregeling van artikel 
3 niet. 
 
 
Artikel 5: Melding 
 
Een nieuw instrument in de verordening is de meldingsplicht. 
Burgemeester en wethouders worden bevoegd om gevallen aan te wijzen die, mits gemeld 
volgens de daarvoor bepaalde regels, niet meer onder de vergunningsplicht vallen. 
 
Te denken valt daarbij onder meer aan  zaken die al eerder aan besluitvorming en  
–beïnvloeding onderhevig zijn geweest en waarbij het belang dat normaliter via de 
vergunning op grond van de Bomenverordening wordt voorgestaan al expliciet is 
meegewogen. Op deze manier wordt een dubbele besluitvorming over één en hetzelfde 
onderwerp voorkomen. Tevens wordt op deze manier bereikt dat de afweging of één of 
meerdere bomen voor een groter belang moeten wijken veel eerder in het planproces 
opgenomen en vroegtijdig nadrukkelijk bekeken of alternatieven met behoud van de 
houtopstanden een reële optie is. Ook compenserende maatregelen zullen vroegtijdig in het 
ontwerpproces kunnen worden ingebracht.  
 
Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders categorieën van gevallen benoemen 
waarbij een gevraagde vergunning altijd wordt verleend, maar het belang van de vergunning 
is gelegen in de mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarde. Deze voorwaarden kunnen 
ook aan een melding worden verbonden. 
 
Het is dus vooral een vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk zonder dat dit 
gevolgen behoort te hebben voor het belang van het boombestand. 
 
De rechtsbescherming voor met name derden is via deze regeling geborgd. Meldingen zullen 
worden gepubliceerd in de Stadskrant. Derden kunnen nagaan of de melding voldoet aan de 
algemene regels en kunnen desgewenst de gemeente hierop controleren en aanspreken. 
Indien iemand van mening is dat de melding niet onder één van de benoemde categorieën 
valt dan kan men de kap op basis van de melding aanvechten door een verzoek om 
handhaving (behoud boom) doen en daaraan alle te ontlenen rechten die hen daarbij op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht toekomen.  Om derden hiervoor voldoende tijd te 
geven is in lid 2 bepaald dat het kapverbod doorloopt tot 8 weken na de datum van de 
melding.  
 
Deze regeling is opgesteld naar analogie van de meldingsplicht zoals deze in het ruimtelijk 
bestuursrecht inmiddels ook is ingevoerd bij bijvoorbeeld het slopen van gebouwen en 
bouwwerken. 
 
Om zicht te houden op het bestand aan bomen welke op grond van een meldingsplicht kan 
worden geveld is bepaald dat een melding geen langere looptijd heeft dan maximaal één 
kalenderjaar. 
 
 
Artikel 6: Aanvraag vergunning 
 
De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning zijn in de Ministeriële regeling 
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omgevingsrecht ( Mor) verplicht voorgeschreven. Buiten deze verplichte indieningsvereisten  
zijn in lid 3 aanvullende indieningsvereisten gesteld. De indieningsvereisten tezamen maken 
dat alle informatie aanwezig is om een goede inschatting te maken ten aanzien van de 
omgevingsvergunningverlening. 
 
Algemene indieningsvereisten staan in artikel 1.3 Mor: 
Artikel 1.3 Indieningsvereisten bij iedere aanvraag (omgevingsvergunning red) 
 
1. In de aanvraag vermeldt de aanvrager; 

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronische 
adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt 
ingediend; 

b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project; 
c. een omschrijving van de aard en de omvang van het project; 
d. een omschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van het project voor de 

fysieke leefomgeving, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van 
de aanvraag; 

e. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en 
woonplaats, alsmede het elektronisch adres van gemachtigde, indien de aanvraag 
met een elektronisch formulier wordt ingediend; 

f. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, 
adres en woonplaats. 
 

2. De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de 
aangevraagde activiteit of activiteiten. Deze aanduiding geschiedt met behulp van een 
situatietekening, kaart, foto‟s of andere geschikte middelen. 
 
3. De aanvrager doet bij de aanvraag een gespecificeerde opgave van de kosten van de te 
verrichten werkzaamheden. 
 
De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden is in artikel 2.2 eerste lid 
onder g. van de Wabo aangewezen. Tezamen met een mogelijke vergunning, ontheffing of 
vrijstelling op grond van de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet- die kunnen 
aanhaken bij de omgevingsvergunning vellen- wordt één omgevingsvergunning verleend. 
Specifieke indieningsvereisten staan in Hoofdstuk 7 Mor vermeldt. Deze bijzondere 
indieningsvereisten zijn van belang bij een aanvraag omgevingsvergunning tot het vellen van 
een houtopstand. 
 
Artikel 7.3 Mor luidt als volgt: 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning met betrekking tot het vellen van houtopstand, 
als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de wet ( Wabo), identificeert de 
aanvrager op de aanduiding als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van deze regeling ( Mor), 
iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer. 
 
2. In of bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid, vermeldt de aanvrager per genummerde 
houtopstand: 
a. de soort houtopstand; 
b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf; 
c. de diameter in centimeters, gemeten op 1, 30 meter vanaf het maaiveld; 
d. de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij te 
vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te 
gaan. 
 
Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand. 
Zakelijk gerechtigden zijn in beginsel degenen die een notariële akte kunnen overleggen 
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inzake een recht van erfpacht, pacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrecht 
betreffende de houtopstand. 
 
Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijke 
toestemming voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is, 
overleggen. De eigenaar van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of bij machtiging 
zijn huurders het recht tot omgevingsvergunningaanvraag verlenen. Na ontbinding van de 
huurovereenkomst is de zaaksgebonden omgevingsvergunning nog van toepassing op het 
project. Voorschriften van de omgevingsvergunning dienen dan door de eigenaar van het 
perceel nagekomen te worden. 
 
 
Artikel 7: Criteria 

Bij de toetsing van een kapaanvraag wordt op grond van de weigeringsgronden in artikel 7, 
lid 2  bepaald of een vergunning wordt verleend of geweigerd: 

Bij de afweging van de genoemde belangen wordt gebruik gemaakt van beleidsregels voor 
de beoordeling van kapaanvragen.  

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 3:46- 3:50 en 4:82 – 4:84) dient de 
motivering van het besluit van Burgemeester en wethouders te verwijzen naar gemeentelijk 
beleid zoals bestemmings-, groen-, bomen-, of landschapsplannen en bijbehorende 
(beschermings)categorieën en beleidskaarten. 
 
 
Artikel 8: Gevaarzetting 
 
Indien sprake is van gevaarzetting kan direct tot velling worden overgegaan. Het argument 
gevaarzetting is voorbehouden aan houtopstanden die als gevolg van schade (bijv. storm- 
bliksem of aanrijschade) of aantasting een acuut gevaar vormen voor personen of de 
omgeving. Voor het vellen van houtopstand die symptomen van verval vertoont maar geen 
acuut gevaar vormt dient een kapvergunning te worden aangevraagd. De bevoegdheid om 
op grond van gevaarzetting direct tot het vellen van houtopstand te besluiten is gedelegeerd 
aan het sectorhoofd Stadsbeheer. 
 
 
Artikel 9: Intrekking of wijziging 
 
In dit artikel zijn de gronden aangeven voor intrekking, wijziging van de vergunning die 
gelden voor vergunning van deze verordening ( art. 2.31 lid 2 Wabo). 
 
De intrekking van de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand - indien 
sprake van sanctie- is geregeld in hoofdstuk 5 Wabo. Het gezag dat bevoegd is een 
omgevingsvergunning te verlenen kan deze geheel of gedeeltelijk intrekken indien: 
- de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave; 
- niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is of wordt gehandeld; 
- de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of 
worden nageleefd; 
- de houder van de omgevingsvergunning de voor hem geldende regels niet naleeft ( art. 
5.19 lid 1 Wabo). 
 
Tevens is het mogelijk op grond van artikel 2.33, eerste lid onder e Wabo de vergunning die 
van rechtswege is verleend in te trekken indien deze betrekking heeft op een activiteit die 
ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of dreigt te 
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hebben en het opleggen van voorschriften daar geen oplossing voor biedt (art. 2.31, eerste 
lid, aanhef en onder c, Wabo). 
 
Bij wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning dient wederom de reguliere of indien 
voorgeschreven de uitgebreide procedure te worden gevolgd. 
 
 
Artikel 10: Voorschriften 
 
Lid 1 herplant De voorschriften moeten concreet en precies worden uitgewerkt, bijvoorbeeld 
naar locatie, boomsoort of grootte. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht 
blijkt dat beleidsmatige uitwerking van aard en omvang van de herplantplicht noodzakelijk is. 
 
De omgevingsvergunning heeft een zaaksgebonden karakter ( art. 2.25 Wabo). Om die 
reden is de vergunninghouder niet degene aan wie de vergunning is verleend, maar degene 
die verantwoordelijk is voor uitvoering. De naleving van de voorschriften m.b.t. herplant, valt 
daarom tevens onder zijn verantwoording. Wanneer de vergunning gelding krijgt voor een 
ander dan de aanvrager of houder van de vergunning moet tenminste een maand tevoren dit 
aan het bevoegd gezag worden meegedeeld (zie hiervoor het Besluit omgevingsrecht artikel 
4.8 (Bor)). Dit onder vermelding van: 
a. naam en adres vergunninghouder- of aanvrager 
b. de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen krachtens welke de activiteiten 
worden verricht; 
c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning 
zal gaan gelden; 
d. de contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 
e. het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c 
bedoelde persoon. 
 
Herplantvoorschriften zijn concreet en eenduidig en mogen zeer gedetailleerd soort, locatie 
en plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de 
zelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige 
wijze. De uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren 
die daarbij een rol spelen, zijn de ernst van de overtreding, de mate van 
(on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijke 
mogelijkheden tot uitvoering van een herplant. 
 
Burgemeester en wethouders bepalen de hoogte van de financiële bijdrage. Herplant zal zo 
nabij mogelijk worden uitgevoerd. 
 
Artikel 5:18 Wabo biedt de mogelijkheid- indien sprake is van een herstel,- of 
instandhoudingsactie van het velverbod, onder oplegging van last onder bestuursdwang of 
onder oplegging dwangsom, bij het besluit tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de 
uitvoering van het besluit tevens geldt voor de rechtsopvolger. 
 
 
Artikel 11: Herplant -/ Instandhoudingsplicht 
 
Dit artikel bevat een regeling voor gevallen waarbij een boom zonder voorafgaande 
toestemming, waaronder begrepen een rechtsgeldige melding, is geveld. Daarnaast bevat dit 
artikel in lid 4 een zorgplicht voor eigenaren voor hun bomen en de bevoegdheid van 
Burgemeester en wethouders om maatregelen tot behoud van zulke bomen af te dwingen 
indien met handelt in strijd met deze zorgplicht. 
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Artikel 12:  Beschermde houtopstand 
 
Door het begrip houtopstand te kiezen en geen ondergrens aan de diameter te stellen kan 
deze ook andere houtopstand dan bomen bevatten, zoals: de karakteristiek hagen in het 
Agnetapark, beeldbepalende heesters of nieuw aangeplante herdenkingsbomen. 
 
Duurzaam behoud van houtopstand op de lijst van monumentale bomen heeft een hoge 
prioriteit. Dergelijke houtopstand is extra beschermd doordat alleen bij hoge uitzondering een 
vergunning voor de kap wordt verleend. 
 
 
Artikel 13: Afstand van de erfgrenslijn 
 
De leden één en twee van artikel 42 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geeft het bekende 
verwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halve 
meter van de erfgrenslijn. Maar in artikel 5:42 lid 2 is in afwijking van het oude B.W. 
toegevoegd: "tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere 
afstand is toegelaten". Daarom is in deze modelverordening dit artikel toegevoegd dat de 
erfgrensafstand aanzienlijk verkleind. Met "nihil" voor heggen en heesters is bedoeld deze 
natuurlijke wijze van erfbegrenzing te beschermen en tot de normale standaard te maken. 
Vele bomen en heesters zullen door deze afstandverkleining beter beschermd, misschien 
wel gespaard worden. De juridische grondslag tot het ontstaan van burenruzies is hiermee 
enigszins verminderd. 
 
Artikel 14: Bestrijding van boomziekten 
 
Dit artikel is bedoeld om besmettelijke boomziekten zoals de iepziekte adequaat te kunnen 
bestrijden. Belangrijk is dat verspreiding van potentieel broedhout en de besmetting wordt 
voorkomen. In het vierde lid is een bijzondere bestuursdwang bevoegdheid in aanvulling op 
de algemene gemeentelijke bestuursdwang bevoegdheid opgenomen, vanwege de ernst van 
de zaak en noodzaak snel te kunnen handelen met name voor een afdeling "Groen". 
 
Artikel 15: Strafbepaling 
 
De Wabo verbiedt in artikel 2.3 het handelen in strijd met een voorschrift uit een 
omgevingsvergunning. Door artikel 5.4 Invoeringswet Wabo is het handelen zonder 
omgevingsvergunning of het handelen in strijd met een omgevingsvergunning strafbaar 
gesteld in de Wet economische delicten. Om die reden zijn de strafbepalingen van artikel 15 
van deze verordening niet van toepassing op dergelijk handelen. 
 
Overtreding van artikel 2 lid 1, artikel 3 lid 1 en lid 2 en overtreding van voorschriften op 
grond van artikel 9 van de verordening heeft als strafmaat een hechtenis van maximaal 6 
maanden, taakstraf en/of een geldboete tot maximaal € 18.500 (artikel 6 Wed). De 
boomwaarde kan verhogend op de geldboete werken. Indien de boomwaarde hoger is dan 
een vierde gedeelte van € 18.500, kan een geldboete worden opgelegd van maximaal  
€ 74.000. 
 
De op grond van artikel 15 ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid van het 
instellen door Burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstand. 
 
Artikel 16: Toezichthouders 
 
Ter toezicht op de naleving en het toezicht op de uitvoering en handhaving van het verbod 
een houtopstand te vellen of te doen vellen zonder omgevingsvergunning (art. 5.13 Wabo) 
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zijn de aangewezen toezichthouders bevoegd, met medeneming van de benodigde 
apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Hierbij dienen 
toezichthouders tevens te beschikken over een machtiging met toestemming tot betreden 
verstrekt door Burgemeester en wethouders.  
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Bijlage 1 - De grens van de bebouwde kom van Gemeente Delft 
 

Vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet Vastgesteld  in de raadsvergadering van 30 

maart 2006. en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 25 oktober 2006. Met 

dit besluit is de Boswet uitsluitend nog van toepassing in het gebied buiten de aangegeven 

begrenzing. 

 

 

 

Gemeentegrens 

Nieuwe Bebouwde 
kom Boswet 

Harnaschpolder 

Molenbuurt 

Kerkpolder 

Abtswoudse bos 
Ackerdijkse bos 

Ruiven 


