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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. Kennis te nemen van “Bomen in Beeld”, het concept-Bomenbeleid en Structuurplan 2012-
2033 gemeente Stichtse Vecht, de Beleidsregel criteria beschermde houtopstand en de 
Beleidsregel niet-beschermde gemeentelijke bomen, alsmede van de inspraakprocedure t.a.v. 
genoemde beleidsstukken; 

2. Het besluit genomen door de raad van de gemeente Maarssen d.d. 21 juni 2010 tot 
vaststelling van de Bomenverordening Maarssen 2010 en tevens d.d. 21 juni 2010 tot 
wijziging van de verordening (inwerking tredend gelijk met het  inwerking treden van de 
WABO later in 2010) te bekrachtigen; 

3. De Kapverordening Breukelen 2010, vastgesteld door de raad van de gemeente Breukelen 
d.d. 28 juni 2010, met ingang van 7 december 2012 in te trekken. 

4. Afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht ook van toepassing te 
verklaren voor het voormalig grondgebied van de gemeente Breukelen en Loenen en hiervoor 
de APV te wijzigen. 
 

 
Samenvatting 
 
De voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen hanteren niet dezelfde regels en werkwijzen 
ten aanzien van het bomenbeleid en juridische bomenbescherming. In Maarssen was in 2010 een nieuw 
bomenbeleid met Bomenverordening vastgesteld. Dit moderne beleid heeft model gestaan voor het 
nieuwe beleid voor Stichtse Vecht. Het beleid is vastgelegd in het Bomenbeleid en Structuurplan 2013-
2033 en in de Bomenverordening Stichtse Vecht 2013. Het beleid voorziet in een visie op bomen en 
richtlijnen voor technisch beheer. Daarnaast onderbouwt het de juridische bescherming van bomen, 
waarbij alleen de belangrijkste bomen worden beschermd. Deze bomen maken deel uit van de 
bomenstructuur en/of zijn beoordeeld als monumentaal. De overige bomen zijn niet beschermd, ofwel er 
is voor verwijdering geen kapvergunning nodig. De deregulering verhoogt het draagvlak voor het 
vergunningenbeleid en geeft meer handvatten voor het behoud van de belangrijkste bomen. Aan de hand 
van een beleidsregel wordt bepaald of een boom (houtopstand) beschermd wordt. Alle beschermde 
bomen worden opgenomen in de Groene kaart met bijbehorend register. Een tweede beleidsregel bepaalt 
dat de gemeente ook niet beschermde gemeentelijke bomen met grote zorg behandelt. Het beleidsplan 
geeft beschrijvingen van de bomenstructuur per kern en per landschapstype en aanbevelingen voor 
versterking ervan. De Bomenverordening regelt de  bescherming van de bomen of boomgroepen die zijn 
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opgenomen op de Groene kaart. De Groene kaart wordt door het college van burgemeester en 
wethouders vastgesteld. 
 
Voor het van kracht worden van het nieuwe beleid in Breukelen en Loenen is inspraak nodig. Om dit op 
de juiste wijze uit te voeren blijft de huidige regelgeving in deze voormalige gemeenten nog even bij het 
oude door de APV regels ten aanzien van het bewaren van houtopstanden ook voor het voormalige 
grondgebied van Breukelen van toepassing te verklaren en door de Bomenverordening Maarssen 2010 
voor de voormalige gemeente Maarssen te bekrachtigen. Na inspraak beslist uw raad over invoering van 
de nieuwe gemeentebrede Bomenverordening en kunnen de betreffende APV afdeling en de 
Bomenverordening Maarssen 2010 worden ingetrokken. 
 
 
 
 
Bijlagen  
- “Bomen in Beeld” - Bomenbeleid en Structuurplan 2013-2033 (één exemplaar per fractie verzonden + 

digitaal toegezonden) 
- Beleidsregel criteria beschermde houtopstand  
- Beleidsregel niet-beschermde gemeentelijke bomen 
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Inleiding  

Op 1 januari 2013 dient  al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 

Het beleid en de regelgeving m.b.t. bomen dient te worden geharmoniseerd. Breukelen en Loenen 
hebben nog ‘traditionele’ kapregels, waarbij in principe alle bomen beschermd zijn en er algemene 
weigeringsgronden zijn genoemd. Maarssen heeft specifiek bomenbeleid en een Bomenverordening 
waarmee alleen de meest waardevolle bomen, gemeentelijk en particulier, worden beschermd. Het 
Maarssens beleid is in 2010 na inspraak van kracht geworden en het college heeft besloten om het 
nieuwe beleid ook  voor het gebied van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen in inspraak te 
brengen. Het is daardoor niet meer haalbaar om het nieuwe beleid in de gehele gemeente Stichtse Vecht 
van kracht te laten worden op 1 januari 2013. De Kapverordening van Breukelen zal echter van 
rechtswege vervallen op 1 januari 2013. Om te voorkomen dat de (belangrijke) bomen in het gebied van 
Breukelen daardoor tijdelijk  onbeschermd zijn, wordt voorgesteld om de APV-afdeling 3 ‘Het bewaren van 
houtopstanden’, die momenteel alleen geldt voor het grondgebied van Loenen, uit te breiden met het 
grondgebied van Breukelen. De regeling in de APV en die in de huidige Kapverordening van Breukelen 
komen in essentie overeen. De betreffende APV afdeling kan worden ingetrokken op het moment dat, 
conform uw na de inspraakperiode te nemen besluit, de nieuwe Bomenverordening voor de gehele 
gemeente Stichtse Vecht van kracht wordt. 
 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Doelen zijn: 

1. Vastleggen van de gemeentelijke visie op bomen 
2. Deregulering door alleen de belangrijkste (bomenstructuur) en de meest onvervangbare 

(monumentale) bomen juridisch te beschermen. 
 

Ad1 Bomen zijn van groot belang voor de woon- en werkomgeving. Het behoud van bomen is 
uitgangspunt, maar we kiezen in prioriteit voor het bevorderen van de ontwikkeling van bomen op 
geschikte locaties. De belangrijkste rij- of laanbeplantingen, of juist lijnen in dorp of landschap waar we 
een krachtige boombeplanting zouden wensen, zijn opgenomen als “bomenstructuur’. Het behoud van 
deze bomenstructuur, of juist de versterking daarvan is uitgangspunt bij ontwikkelingen. In drie 
sfeervariaties worden richtlijnen geformuleerd t.a.v. inrichting en soortkeuze. Er zijn technische 
basisvoorwaarden uitgewerkt voor het planten van bomen in Stichtse Vecht. Tenslotte wordt er erkend dat 
sommige bomen ‘onvervangbaar’ zijn en daarom dienen te worden beschermd. In een beleidsregel is 
vastgelegd aan welke eisen deze ‘monumentale bomen’ moeten voldoen. 
 
Ad 2 Inwoners worden meer ‘baas in eigen tuin’. Er is geen toestemming nodig van de gemeente als een 
inwoner zijn of haar boom wil verwijderen, tenzij het een als monumentaal beoordeeld exemplaar is. In het 
openbaar gebied zijn de bomen van de bomenstructuur juridisch beschermd, evenals de monumentale 
bomen. De juridische bescherming is vastgelegd in de Bomenverordening. Alle beschermde bomen zijn 
opgenomen op de Groene kaart en in het bijgehorende register. Veel gemeenten kennen dit systeem van 
beperkte vergunningsplicht. Nergens heeft het geleid tot grootschalig verdwijnen van bomen. Eigenaren 
van een monumentale boom zijn daar bijna zonder uitzondering trots op.  
 
Argumenten 
In de praktijk worden meer dan 95 % van de aanvragen zonder discussie gehonoreerd. Het wabo-proces 
kost extra tijd en dus geld, doordat steeds advies moet worden gevraagd bij de vakafdeling. Daarnaast is 
er het nodige onbegrip over de bemoeienis van de gemeente met niet bijzondere particuliere bomen. Het 
ontbreken van een duidelijke visie op bomen veroorzaakt dat met moeite juridisch houdbare argumenten 
kunnen worden geformuleerd bij het weigeren van een kapaanvraag voor een uitzonderlijke boom. Met 
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vastgelegd beleid en de Groene kaart zijn het behoud van beschermde bomen uitgangspunt bij 
ontwikkelingen. Hierdoor is het behoud van de belangrijkste bomen beter gegarandeerd.  
 
Kanttekeningen 
De gemeente beperkt haar bemoeienis tot de bomen van de Groene kaart. Hiermee wordt de 
keuzevrijheid voor particuliere eigenaren vergroot. Anderzijds ‘ontneem’ je inwoners, of groeperingen de 
mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het kappen van een boom of beplanting die 
niet op de Groene kaart staat.  
 
Er wordt geen voorstel gedaan voor het faciliteren of ondersteunen van eigenaren van een monumentale 
boom(beplanting). We stellen niets tegenover een handhavingsverplichting. Sommige gemeenten doen 
dat wel. Gezien deze tijd van krapte en de op vele beleidsterreinen toegepaste zelfredzaamheid is 
daarvoor niet gekozen.  
 
Communicatie en inspraak 
De Bomenverordening, de Groene kaart met register en het Bomenbeleid en Structuurplan worden zo 
spoedig mogelijk  voor inspraak vrij gegeven. Dit gaat gepaard met toelichtende teksten en persartikelen 
op de gemeentepagina in de VAR en op de gemeentesite. Eigenaren van monumentale bomen worden 
schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat hun boom op de Groene kaart en in het register zijn 
vermeld. Voor het gebied van de voormalige gemeente Maarssen wordt benadrukt dat het bestaande 
beleid onveranderd blijft.  
 
Vervolg 
Na de inspraakperiode worden de beleidsstukken eventueel aangepast, stelt het college het ‘Bomenbeleid 
en Structuurplan’, de beleidsregels ‘niet beschermde gemeentelijke bomen’ en ‘criteria beschermde 
houtopstand’ en de Groene kaart met register definitief vast en wordt de Bomenverordening Stichtse vecht 
2013 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Op dat moment kunnen de afdeling 3 van de APV en de 
Bomenverordening Maarssen 2010 vervallen.  
 
 
28 september 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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