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Inleiding 
Afgelopen week werd in de media geschreven over een boomhut die kinderen op gemeentegrond in Bussum hadden 
gebouwd, en die naar aanleiding van een klacht van een omwonende op last van de gemeente moest worden verwijderd, 
omdat de gemeente verantwoordelijk zou zijn wanneer er iets zou gebeuren met de boomhut. Hart voor BNM heeft hierover 
de volgende vragen: 
 
Vraag 1  
Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om spelen in de openbare ruimte, is de gemeente 
bijvoorbeeld verantwoordelijk in de volgende gevallen: 
Hutten die op de hei/ in het bos worden gebouwd? 
Kinderen die zwemmen in water in onze gemeente? 
Als kinderen in een boom klimmen op gemeentegrond en eruit vallen? 
 
Welke criteria gelden er voor gemeentelijke verantwoordelijkheid als het gaat om gebruik van de openbare ruimte? 
 
Antwoord 
De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de staat van haar eigendommen in de openbare ruimte. Bij hutten op de 
hei/in het bos wordt gekeken of deze op gemeentegrond staan en anders wordt de melding in overleg met de melder 
doorgestuurd naar de eigenaar van het terrein. Er wordt gehandhaafd op basis van wet- en regelgeving waaronder de APV 
van de gemeente Gooise Meren. De inwoner heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het gebruik van de 
openbare ruimte en heeft de plicht om afwijkingen te melden. 
 
In dit geval gaat het om een boomhut op de Abraham Kuyperlaan. Via een melding openbare ruimte ontdekken we een 
boomhut. Deze boomhut staat in de openbare ruimte en we hebben geen toestemming verleend om deze te plaatsen. De 
ervaring is dat boomhutten vaak zorgen voor schade aan beplanting, overlast, zwerfvuil. Nadat ‘de lol eraf is’, zal de 
gemeente de hut vaak moeten afbreken en opruimen. Als er zich een ongeval voordoet, kan de gemeente hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld.  
Het wordt juridisch ingewikkeld als de gemeente toestemming gaat geven om een boomhut te behouden. Er wordt dan een 
precedent geschept waar we dan ook op andere locaties op dezelfde wijze naar zullen moeten handelen. Als de gemeente 
toestemming geeft, kan de gemeente ook verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden wanneer er een incident 
plaatsvindt waarbij een burger betrokken is geweest en er bijvoorbeeld sprake is van letselschade. 
 
De gemeente heeft een waarschuwingsplicht als bijvoorbeeld sprake is van blauwalg waardoor de gezondheid bij het 
zwemmen in water in de gemeente aangetast kan worden. 
 
Wanneer kinderen in een boom klimmen die op gemeentegrond staat en eruit vallen, is de gemeente aansprakelijk als dit is 
veroorzaakt door onvoldoende onderhoud aan de boom. Als bij een val uit een boom geen sprake is van onvoldoende 
onderhoud, zijn de ouders verantwoordelijk. 
 
Vraag 2 
Handhaaft de gemeente proactief op bouwwerken als boomhutten op gemeentegrond? Of komt de gemeente alleen in actie 
na meldingen van omwonenden? 
 
Antwoord 
We komen vooral in actie naar aanleiding van meldingen. Als wij bij een schouw een boomhut aantreffen dan handelen we 
ook.  
 


