Amendement
Onderwerp amendement:

Waardevolle bomen, artikelen 4:10 en 4:11 APV

Vergaderdatum:

22 januari 2020

Agendapunt (nr en naam):

3a10

Algemene Plaatselijke Verordening

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst1
Artikel 4:10 Definities
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen,
zowel vitaal als afgestorven, met een diameter van 25 cm of
meer op 1,30 meter boven maaiveld, c.q. stamomtrek van
minimaal 78,5 cm. In geval van meerstammigheid geldt de
diameter van de dikste stam. In afwijking van het hiervoor
gestelde kan de diameter kleiner zijn dan 25 cm op 1,30 meter
hoogte boven maaiveld, indien sprake is van:
- een waardevolle boom;
- een houtopstand in het kader van een herplant- of
instandhoudingsplicht als bedoeld in artikelen 4:12a en 4:12b
van deze verordening;
b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw
op de stronk uitlopen.
c. waardevolle boom: boom die is aangeduid op de door het
college vastgestelde zogenoemde Groen Kaart, waarbij tevens
de lijst Waardevolle bomen is vastgesteld;
d. waardevol gebied: gebied dat door het college wordt
aangewezen in de zogenoemde Groene Kaart;
e. boomwaarde: de monetaire vervangingswaarde van een
boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen
van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen
(NVTB);
f. bomenrapport: onderzoek naar de conditie en vitaliteit van
de boom uitgevoerd door een European Tree Technician (ETT)
en/of een gediplomeerd boomtechnisch adviseur;
g. bomen effect analyse (BEA): een gestandaardiseerde
beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg
op het duurzaam voorbestaan van het houtopstand in beeld
brengt, op basis van landelijke richtlijnen van de
Bomenstichting;
h. Groene Kaart: De door het college vast te stellen
topografische overzichtstekening met daarop in ieder geval
aangegeven de lijst met waardevolle bomen en de lijst met
daarop de waardevolle gebieden;
i. herplantplicht: de verplichting om één of meer vervangende
bomen te planten;
j. illegale kap: het vellen van houtopstanden zonder de daartoe
vereiste omgevingsvergunning van
het bevoegd gezag;
k. bomenfonds: fonds ten behoeve van instandhouding en
uitbreiding van houtopstanden;

Nieuwe tekst1
Artikel 4:10 Definities
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen,
zowel vitaal als afgestorven, met een diameter van 25 cm of
meer op 1,30 meter boven maaiveld, c.q. stamomtrek van
minimaal 78,5 cm. In geval van meerstammigheid geldt de
diameter van de dikste stam. In afwijking van het hiervoor
gestelde kan de diameter kleiner zijn dan 25 cm op 1,30 meter
hoogte boven maaiveld, indien sprake is van:
- een waardevolle boom;
- een houtopstand in het kader van een herplant- of
instandhoudingsplicht als bedoeld in artikelen 4:12a en 4:12b
van deze verordening;
b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw
op de stronk uitlopen.
c. waardevolle boom: boom die is aangeduid op de door het
college vastgestelde zogenoemde groen kaart en de lijst
waardevolle bomen;
d. waardevol gebied: gebied dat door het college wordt
aangewezen op de zogenoemde groene kaart. Elke boom in een
waardevol gebied is een waardevolle boom;
e. boomwaarde: de monetaire vervangingswaarde van een
boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van
de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB);
f. bomenrapport: onderzoek naar de conditie en vitaliteit van de
boom uitgevoerd door een European Tree Technician (ETT)
en/of een gediplomeerd boomtechnisch adviseur;
g. bomen effect analyse (BEA): een gestandaardiseerde
beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg
op het duurzaam voorbestaan van het houtopstand in beeld
brengt, op basis van landelijke richtlijnen van de
Bomenstichting;
h. groene kaart: de door het college vast te stellen topografische
overzichtstekening met daarop in ieder geval aangegeven de
lijst met waardevolle bomen en de lijst met daarop de
waardevolle gebieden;
i. herplantplicht: de verplichting om één of meer vervangende
bomen te planten;
j. illegale kap: het vellen van houtopstanden zonder de daartoe
vereiste omgevingsvergunning van
het bevoegd gezag;
k. bomenfonds: fonds ten behoeve van instandhouding en
uitbreiding van houtopstanden;

l. publieke houtopstanden: houtopstanden die publiek
eigendom zijn of zich in de openbare ruimte
bevinden.
2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien,
met inbegrip van verplanten, het snoeien van meer dan 20%
van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van
kandalaberen, alsmede het verrichten van handelingen die de
dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand
ten gevolge kunnen hebben.

l. publieke houtopstanden: houtopstanden die publiek
eigendom zijn of zich in de openbare ruimte
bevinden.
2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien,
met inbegrip van verplanten, het snoeien van meer dan 20% van
de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandalaberen,
alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige
beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen
hebben.

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden
1. Het college stelt een Bomenlijst vast bestaande uit een kaart
en een lijst waarop de monumentale en andere
beschermingswaardige bomen in de gemeente worden
vermeld.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het
bevoegd gezag de houtopstanden te vellen, te verplanten of te
doen vellen die staan vermeld op de in het eerste lid
genoemde Bomenlijst
a. als waardevolle boom zijn aangeduid op de Groene Kaart en
de Lijst Waardevolle bomen;
b. zich bevinden in een waardevol gebied zoals aangeduid op
de Groene Kaart (hieronder wordt onder andere verstaan het
gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en
dorpsgezicht), of
c. minder dan 10 jaar geleden zijn aangeplant ingevolge een
herplant- of instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 4:12a,
eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 4:12b, eerste en derde
lid.
d. Het bevoegd gezag kan van de indiener van een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor het
vellen van een waardevolle boom of een boom in een
waardevol gebied verlangen dat een
bomenrapport en/of een bomen effect analyse wordt
overgelegd.
3. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden
geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
4. Het college kan omgevingsvergunning verlenen tot direct
vellen van houtopstanden die onderdeel zijn van het onder
artikel 4.11 gestelde indien sprake is van acuut gevaar of een
vergelijkbaar spoedeisend belang. Het besluit treedt indien
nodig onmiddellijk in werking en wordt in dat geval nadien
bekend gemaakt. Aan de noodkap worden voorwaarden
gesteld op straffe van de sanctie van intrekking van de
toestemming:
- Binnen 5 werkdagen na het geven van de toestemming van
het college moet er uitvoering gegeven zijn aan de noodkap;
- Binnen 5 werkdagen na het geven van de toestemming van
het college van burgemeester en wethouders om tot noodkap
over te gaan, moet er schriftelijk een aanvraag ingediend te
worden
5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder
nader te stellen voorschriften.
6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden
1. Het college stelt de lijst waardevolle bomen en de groene
kaart (met de daarop aangegeven waardevolle gebieden en
waardevolle bomen) vast.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het
bevoegd gezag de houtopstanden te vellen, te verplanten of te
doen vellen die staan vermeld op de in het eerste lid genoemde
Bomenlijst:
a. als waardevolle boom zijn aangeduid op de groene kaart en de
lijst waardevolle bomen;
b. zich bevinden in een waardevol gebied zoals aangeduid op de
groene kaart(hieronder wordt onder andere verstaan het gebied
dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht), of
c. minder dan 10 jaar geleden zijn aangeplant ingevolge een
herplant- of instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 4:12a,
eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 4:12b, eerste en derde
lid.
3. Het bevoegd gezag kan van de indiener van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle
boom of een boom in een waardevol gebied verlangen dat een
bomenrapport en/of een bomen effect analyse wordt
overgelegd.
4. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden
geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
5. Het college kan omgevingsvergunning verlenen tot direct
vellen van houtopstanden die onderdeel zijn van het onder
artikel 4.11 gestelde indien sprake is van acuut gevaar of een
vergelijkbaar spoedeisend belang. Het besluit treedt indien
nodig onmiddellijk in werking en wordt in dat geval nadien
bekend gemaakt. Aan de noodkap worden voorwaarden gesteld
op straffe van de sanctie van intrekking van de toestemming:
- binnen 5 werkdagen na het geven van de toestemming van het
college moet er uitvoering gegeven zijn aan de noodkap;
- binnen 5 werkdagen na het geven van de toestemming van het
college van burgemeester en wethouders om tot noodkap over
te gaan, moet er schriftelijk een aanvraag ingediend te worden
6. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder
nader te stellen voorschriften.
7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.
Artikel 4:12 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.
Artikel 4:12 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstanden
Het bevoegd gezag kan van de indiener van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor het vellen van een
waardevolle boom of een boom in een waardevol gebied
verlangen dat een bomenrapport en/of een bomen effect
analyse wordt overgelegd.

Het bevoegd gezag kan van de indiener van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle
boom of een boom in een waardevol gebied verlangen dat een
bomenrapport en/of een bomen effect analyse wordt
overgelegd.

Toelichting2
Overwegende dat:
1.

Artikelen 4:10-4:12 enkele onduidelijkheden/onjuistheden laten zien en dus niet voldoen aan de opdracht om de leesbaarheid
en begrijpelijkheid van de APV te verhogen.

Naam raadslid/-leden (fractienaam): M. Balzar (D66)

