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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De bebouwde komgrenzen inzake de Boswet vaststellen conform de bij dit voorstel behorende kaart
Bebouwde kom Boswet
Samenvaûing
De oude komgrenzen voor de werking van de Boswet voldoen niet meer door uitbreidingen bij
diverse kernen. De vaststelling van deze komgrens is belangrijk voor de werking van de Boswet en
de Bomenverordening.
Bijlagen
Kaart îBebouwde kom Boswet''
Nota van zienswijzen
Doel en beoogd maaœchappelijk effect
De bebouwde kom Boswet dient uitsluitend om het gebied te bepalen waarbuiten (boslbeplantingen,
die voldoen aan bepalingen die de wet er aan stelt (afmeting, aard), via de B|swet worden
beschermd.
Andere (soorten) bebouwde kom
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Er zijn met verschillende doelen verschillende bebouwde komgrenzen bepaald. Het is niet nodig en
vaak niet gewenst om die grenzen te Iaten samenvallen. De bebouwde kom Boswet kan dus afwijken
van:
* de bebouwde kom Wet ruimtelijke ordening (Wro), die met de Bouwerordening door uw raad
wordt vastgesteld en
. van de bebouwde kom Wegenwet, die door de provincie wordt vastgesteld.
Dan is er nog de bebouwde kom Wegenverkeerswet, die ook door uw raad wordt vastgesteld. Deze
bebouwde kom is geen vlakkenkaad, maar geeft alleen punten aan waar op de invalswegen van
kernen de komborden worden geplaatst.
De vigerende bebouwde kom Wro is als referentie gebruikt voor het bepalen van de grenzen voor de
bebouwde kom Boswet. Vanwege het specifieke doel en werking van de Boswet is er op een aantal
plekken van afgeweken. Zo is er rond de Iintdorpen als Tienhoven, Maarsseveen en op de
Scheendijk geen bebouwde kom aanwezig. Dat is zinloos omdat deze bebouwde kom slechts is
bedoeld om de werking van de Boswet te beperken en omdat de Boswet in die bebouwde gebieden
toch al niet van toepassing is. De Boswet geldt namelijk niet in tuinen en op erven. Omvangrjke
beplantingen (>1000 m2) buiten erven en tuinen, waar de Boswet wel van toepassing zou zijn, komen
er niet voor.
Argumenten
De Boswet beoogt instandhouding van het bosareaal in Nederland. De wet wordt door de provincies
gehandhaafd. De Boswet is van kracht op houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet van
enige omvang (meer dan 10 aren of, indien rijbeplanting, meer dan 20 bomen). Indien de Boswet op
een houtopstand van kracht is, is de Iokale Bomenverordening dat niet! De vaststelling van deze
komgrens is dus van belang voor de werking van beide regelingen.
Communicatie
Het conceptbesluit is ter visie gelegd gedurende 30 dagen na publicatie op de gebruikelijke wijze en
in de Staatscourant, conform voorschriq in de Boswet. De voorgestelde grenzen zijn ambtelijk
afgestemd met de provincie Utrecht, De ter visie Iegging eindigde op 6 augustus 2015.
Er is één zienswijze ontvangen en verwerkt in de bijgevoegde zienswijzennota. De zienswijze heeft
ge|eid tot een aanpassing bij Vreeland en is verwerkt in de bijgevoegde kaart.
Financiën en risico's
N.v.t.
Vervolg
Na vaststelling van deze komgrens door uw raad en van de Groene kaart door het college van B&W
kan de Bomenverordening Stichtse Vecht 2G15, zoals die in juni 2015 door uW raad is vastgesteld, in
werking treden. De publicatie daarvan zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. In werking treding wordt
voorzien op 15 oktober 2015.
30 juni 2015
Burgemeester en wethouders van stichtse vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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29 september 2016
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Agendanummer
Registotle nummer
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op',
- de Boswet
het voorstel van burjemeester en wethouders van 30 juni 2015
- de bespreking in de commissie van 15 september 2015
Besluit
De bebouwde kom grenzen inzake de Boswet vast te stellen conform de bij dit voorstel behorende
kaart Bebouwde kom Boswet.
29 september 2015
Griffier
Voorzitter w-
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