BOMEN-INFO
BOMENBELEID - OMGEVINGSVERGUNNING - BESLISBOOM
Voor het kappen van een boom hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen. Aan de hand van het stroomschema

UW BOOM:
- staat op een terrein met recreatiewoningen in een bos waarbij de boom een
dwarsdoorsnede heeft van meer dan 10 centimeter, gemeten op 1,3 meter hoogte boven
het maaiveld;
- staat in een houtwal*, houtsingel*, laanstructuur* of op een brink* binnen de bebouwde
kom;
JA
- staat bij monumentale panden, agrarische bebouwing of voormalige agrarische
bebouwing thans in gebruik voor woon- en/of andere doeleinden met een
dwarsdoorsnede van meer dan 30 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld;

- staat vermeld op de lijst met waardevolle en monumentale bomen*;
- is geplant ter uitvoering van een herplantplicht*.

U moet een omgevingsvergunning
aanvragen.

kunt u bepalen of een aanvraag middels een omgevingsvergunning nodig is.

UW BOOM staat in de bebouwde kom.

JA

NEE
UW BOOM staat buiten de bebouwde kom en maakt deel uit van een zelfstandige
eenheid met een oppervlakte kleiner dan 10 are of rijbeplanting van minder dan 20
bomen, gerekend over het totale aantal rijen.
JA

NEE

De volgende situatie is van toepassing:

JA

U hoeft géén
omgevingsvergunning aan te
vragen.

NEE

- er is sprake van wegbeplanting en/of eenrijige beplanting op of langs
landbouw gronden bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen.

UW BOOM staat buiten de bebouwde kom én maakt deel uit van een houtopstand met
een oppervlakte groter dan 10 are of rijbeplanting van meer dan 20 bomen, gerekend
over het totale aantal rijen (ook boomstobben).
JA

U moet een omgevingsvergunning aanvragen en u moet bij de provncie Drenthe
een kapmelding indienen o.b.v. de Wet Natuurbescherming.
* Deze termen worden op de andere zijde toegelicht.

NEE

U moet een omgevings-vergunning
aanvragen.

- er is sprake van dunning* of regulier onderhoud* (afzetten houtopstand);

BOMEN-INFO
HOUTWAL - HOUTSINGEL - MONUMENTALE BOOM - LAAN - BRINK - DUNNING - ONDERHOUD

HOUTWAL OF HOUTSINGEL
Een houtsingel is een aaneengesloten lijnvormig beplantingselement
bestaande uit boom-en/of struikvormers. De breedte kan sterk variëren. De
houtwal onderscheidt zich van de houtsingel door de aanwezigheid van een
aarden wallichaam.
MONUMENTALE BOOM
De monumentale bomen die zijn opgenomen op de vastgestelde
monumentale bomenlijst zijn beschermingswaardig en mogen niet zonder
vergunning worden gekapt. Het zijn oudere vaak beeldbepalende bomen
met cultuurhistorische waarden.
LAANSTRUCTUUR
Een laan is een verzameling van meerdere bomen die als een min of meer
aaneengesloten beplantingseenheid een begeleidende lint- of rijbeplanting
vormt langs wegen, paden of waterlopen. Tevens moet er een één of
meerrijige bomenstructuur herkenbaar zijn.
BRINK
Een brink is een vanuit de cultuurhistorie ontstane open ruimte in een dorp
bestaande uit voornamelijk gras met bomen.

DUNNING OF REGULIER ONDERHOUD
Voor kap ten behoeve van dunning of regulier onderhoud van een houtwal
of houtsingel is geen vergunning nodig. Bij dunning wordt maximaal 50%
van de kroonbedekking verwijderd. De resterende bomen en struiken
krijgen op deze wijze ruimte om zich verder te ontwikkelen. Regulier
onderhoud bestaat uit het afzetten van de struiken op 10-30 cm hoogte.
Deze lopen vanaf de grond weer uit tot een dichte struikenlaag.

HERPLANT(PLICHT) BOMEN - HOUTWAL - HOUTSINGEL
Bij het verlenen van een vergunning voor de kap van een beschermwaardige particuliere boom, wordt vaak
ook een herplantplicht opgelegd. Wanneer ergens gemeentelijke bomen worden gekapt, worden deze herplant
in het projectgebied of in de omgeving. Door de herziening van het bomenbeleidsplan in 2018 is kap van
particuliere bomen niet altijd meer vergunningplichtig. Echter behoud en aandacht voor een groene omgeving
is belangrijk. Daarom vragen wij aan ieder die een boom kapt een nieuwe boom terug te planten. Hiermee blijft
onze groene omgeving ook voor de toekomst behouden.

