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U wilt een boom verwijderen
Wilt u een boom op uw tuin verwijderen dan heeft u te maken met een aantal regels. Wanneer het gaat om
een boom die een omtrek heeft van minimaal 47 cm (of diameter van meer dan 15 cm) gemeten op 130 cm
hoogte vanaf de grond, dan heeft u hiervoor een kapvergunning nodig. Dit geldt ook voor coniferen.
In dat geval moet u het formulier ‘Aanvraag kapvergunning’ indienen.

Redenen om een boom te kappen
Een reden kan zijn dat er sprake is van ziekte of beschadiging. Ook zou de boom in de weg kunnen staan bij
het bouwen van een huis of schuur. Verder kan er sprake zijn van bomen die te dicht bij de walkant staan en
de walbeschoeiing kapot maken. Ook komt het voor dat er sprake is van veel bomen zodat dunning gewenst
is.
Bij een kapaanvraag wordt de reden door de Gemeente (bestuurscommissie) onderzocht, voordat over een
aanvraag wordt beslist. Hierbij wordt ook gekeken of er alternatieven zijn of de boom eventueel verplaatst
kan worden en of de mogelijkheid aanwezig is om een andere boom terug te planten.

Aanvraag kapvergunning
De aanvraag van een kapvergunning voor een boom op Ons Buiten kan uitsluitend worden gedaan door het
invullen van het formulier ‘Aanvraag kapvergunning’. Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website of
ophalen in het Verenigingsgebouw.
Doet u dit voor 1 augustus want er wordt in het algemeen 1 keer per jaar een kapvergunning aangevraagd.
Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure snel 16 weken in beslag neemt. De aanvraag
kapvergunning wordt in de Nieuwsbrief van Ons Buiten gepubliceerd.

Kosten
Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een kapvergunning. Deze kosten komen ten laste van het
lid. Deze bedragen € 20,00 per aangevraagde boom (prijspeil 2015) en worden op de jaarnota in rekening
gebracht.
De kosten van de plicht tot herplant komen eveneens ten laste van het lid.

Bomenfonds
Wanneer nog niet bekend is of uw boom in het bomenfonds valt dan zal deze beoordeling gelijk bij de
aanvraag kapvergunning worden meegenomen.

Tijdens de aanvraag procedure
U blijft ook tijdens de aanvraagprocedure verantwoordelijk voor het onderhoud van uw boom.

Besluit Gemeente (bestuurscommissie) aanvraag kapvergunning
Wanneer van de Gemeente – bestuurscommissie Nieuw-West bericht is ontvangen over de aangevraagde
kapvergunning dan wordt het lid hierover geïnformeerd.

Nadat kapvergunning is verleend
Voor de verdere afhandeling hangt het er vanaf of de boom onder het bomenfonds valt of niet. U zult
hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
U dient er rekening mee te houden dat van de kapvergunning gebruik gemaakt mag worden met inachtneming van de Flora- en Fauna Wet. Dit betekent praktisch dat u geen kapwerkzaamheden mag verrichten
die het verstoren van vogels tot gevolg hebben (tussen 15 maart en 15 juli).

Kappen van een boom waarvoor een kapvergunning vereist is
Het zonder kapvergunning kappen van een boom kan een dure aangelegenheid worden. De kosten die de
Gemeente hiervoor in rekening brengt worden op de tuinder verhaald.

Herplant plicht
Het kan zijn dat bij het verlenen van een kapvergunning wordt besloten tot een plicht tot herplanten. Indien
hiervan sprake is dan bent u als tuinder, volgens de regels die daarvoor zijn gesteld, verplicht een nieuwe
boom aan te planten. De daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de tuinder.
Nog meer informatie over het bomenbeleid en de kapvergunning kunt u vinden op onze website.
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