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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 
In het kader van deregulering wordt zowel vanuit het landelijk beleid als vanuit de politiek   
de wens geuit om de regelgeving rondom het kappen van bomen te verminderen. In de 
praktijk bestaat momenteel het gros van de kapaanvragen uit particuliere bomen, die te 
groot voor de desbetreffende tuin zijn geworden en daardoor overlast veroorzaken. 
Aangezien deze aanvragen nagenoeg allen verleend worden lijkt de vergunning een 
overbodige regelgeving te zijn geworden. Om dit soort bomen kapvergunningvrij te stellen is 
in het coalitieprogramma 2006-2010 opgenomen te onderzoeken of overbodige regelgeving 
kan worden afgeschaft. Om deze deregulering te kunnen instellen is bomenbeleid 
noodzakelijk. Dit bomenbeleidsplan is het raamwerk, waarbinnen de (verminderde) 
regelgeving voor kappen is ingepast. Het doel van het bomenbeleidsplan is echter niet: 
“zoveel mogelijk kappen”, maar gebiedsgerichte bescherming voor de bomen. Het beleid is 
uitwerkt op basis van de onderstaande missie en doelen. De Bomenverordening vloeit 
hieruit voort.  

 
1.2 Missie 
 
Het weidse en groene karakter zijn kenmerkend voor de gemeente Zoeterwoude. Hoewel er 
vaak strijdige belangen zijn tussen bomen en het weidse karakter van het landschap, of 
woningbouw, beschermt Zoeterwoude haar bestaande gemeentelijke bomenstructuur en vult 
die waar nodig is aan, dit alles voorzover passend binnen het weidse landschap van het 
Groene Hart. Zoeterwoude streeft naar een groene uitstraling van woonkernen en stimuleert 
in het bijzonder het behoud van die bomen die bijdragen aan het historische karakter van de 
oude linten. 

 
1.3 Doelen 
 

• Behoud van de huidige gemeentelijke bomenstructuur zoals vastgesteld in het 
groenstructuur- en beleidsplan; 

• Het garanderen van ruimte tot de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsbomen; 

• Het in kaart brengen en beschermen van waardevolle bomen; 

• Het behoud van het historische karakter van de oude linten; 

• Het behoud van het aangezicht van het groene hart; 

• Beschrijving van de knelpunten bij het huidige bomenbeleid en de mogelijke 
oplossingen hiervoor; 

• Te komen tot een zorgvuldige en consequente belangenafweging bij het beoordelen 
van de aanvragen van kapvergunningen; 

• Een goede afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en (bestaande) bomen;  
 

1.4 Afstemming met andere beleidsvlakken 
 
Bij het opstellen van het bomenbeleidsplan is afstemming gezocht met andere 
beleidsgebieden, zoals het landschapsbeleid, het beleid op de ruimtelijke ordening en de 
regelgeving van de A.P.V.. Bij het opstellen van het plan zijn daarom de afdelingen 
Ruimtelijke Ordening en afdeling Bestuur Maatschappelijke Ondersteuning betrokken. 
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1.5 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 bevat de knelpunten die in de uitvoering van het huidige beleid worden ervaren. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de wijze waarop de bescherming van bomen nu geregeld is 
beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een inventarisatie gegeven van het bomenbestand in 
Zoeterwoude. Hoofdstuk 5 bevat de visie op bomen en de taak die gemeente Zoeterwoude 
heeft in de bescherming hiervan. Het beleid voor bomen in Zoeterwoude wordt beschreven 
in hoofdstuk 6 en 7. Hoofdstuk 8 beschrijft de afwegingsprocedure bij kapaanvragen en 
vormt daarmee de basis voor de Bomenverordening. Hoofdstuk 9 sluit daarbij aan door een 
procedurebeschrijving te geven van de kapvergunning, met name wanneer deze relatie 
heeft met een bouwplan. Hoofdstuk 10 bevat de conclusie en aanbevelingen. 
 
 
 
 

 

Figuur 1 Fraaie vleugelnoot aan het Molenpad in Zoeterwoude 



Bomenbeleid in Zoeterwoude 7

 

2   Knelpunten bomenbeleid voorgaande jaren 
 
Bij de uitvoering van het bomenbeleid en het verlenen van kapvergunningen zijn een aantal 
knelpunten geconstateerd: 
 

• In het gemeentelijk groenstructuur- en beleidsplan worden alle bomen binnen de 
gemeentelijke groenstructuur beschermd. Echter over de waarde van particuliere 
bomen is geen beleid opgenomen. Bij het beoordelen van kapvergunningen voor 
particuliere bomen worden de weigeringsgronden uit de APV gehanteerd, maar hier 
is nog veel ruimte voor eigen interpretatie van de beleidsmedewerker.  

 

• In de praktijk is gebleken dat voor bomen met een stamdiameter van 25 cm of 
minder vrijwel altijd een kapvergunning wordt verleend. Per jaar worden gemiddeld 
60 kapvergunningen verleend (zie bijlage 6). 
Ook voor bomen in de nieuwbouwwijken (zie bijlage 1) wordt vrijwel altijd een 
kapvergunning verleend, omdat zij onvoldoende ruimte hebben om in de toekomst tot 
volledig ontwikkelde bomen uit te groeien. Ongeveer de helft van de particuliere 
aanvragen voor een kapvergunning bevindt zich in de nieuwbouwwijken. Een 
zorgvuldige afhandeling van kapvergunningen kost veel tijd. De wens van de politiek 
is om de inmenging van de overheid te minimaliseren. 

 

• Bij ontwikkeling van bouwplannen wordt in Zoeterwoude doorgaans de aanwezige 
waarde van het groen onderzocht en afgewogen in hoeverre het bouwplan 
aangepast dient te worden op de aanwezige groenwaarden. Deze werkwijze ligt 
echter nog niet ten grondslag aan vastgesteld beleid, en hangt sterk af van de 
inzichten van de behandelend ambtenaren. Het is wenselijk om de afstemming 
tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het groen in beleid vast te leggen.   

 

• Bij de uitvoering van bouwprojecten levert de kapvergunning vaak veel vertraging op 
in het proces. De heersende gedachte is dat de kapvergunning onvoldoende is 
afgestemd op de bouwvergunning. Maar uit nader onderzoek blijkt dat het probleem 
is dat de kapvergunning niet is afgestemd op de vergunningen inzake 
voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop en ophoging. Soms gebruiken burgers 
de bezwaar en beroepsprocedure voor kapvergunningen om de bouw te vertragen. 
Dit is onwenselijk. 
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3 Vigerend beleid 
 

3.1 Groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude 
 
De bescherming van gemeentelijke bomen is geregeld in het groenstructuur- en beleidsplan  
Zoeterwoude (2007). In het plan is veel gezegd over de status en het onderhoud van 
gemeentelijk groen, waarvan bomen een onderdeel zijn. Het beeld van de openbare ruimte 
wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid en de verschijningsvorm van het openbaar 
groen. De groenstructuur is opgebouwd uit een hoofdboomstructuur ’lijnen’ en 
structuurbepalend groen, ‘de vlakken’. Het structuurbepalend groen en de 
hoofdboomstructuur dragen bij aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige ruggengraat van 
Zoeterwoude. In het groenstructuurplan wordt gestreefd naar: 

• Een duurzaam behoud van de groenstructuur. De groenstructuur wordt niet 
aangetast tenzij er zwaarwegende belangen zijn. In dat geval kan het college van zijn 
vastgestelde groenstructuur afwijken. 

• Waar groenstructuur verwijderd wordt, wordt deze zoveel mogelijk gecompenseerd in 
de lijn van de bestaande structuur. 

• De groenstructuur wordt bij voorkeur niet opgeofferd door nieuwbouw, 
parkeerplaatsen, uitritten ed. en wordt bij voorkeur niet verkocht. Bij vastgestelde 
bouwlocaties middels stedenbouwkundige visie of projectbesluit is kap in beginsel 
niet uitgesloten. 

 
3.2  Structuurvisie buitengebied Zoeterwoude 
 
De structuurvisie buitengebied van Zoeterwoude geeft richting aan de ontwikkeling van het 
buitengebied. Hierin zijn ook uitspraken opgenomen over gemeentelijke en particuliere 
bomen. De gemeente bewaakt de vitaliteit van de oude bebouwingslinten door richting te 
geven aan de ruimtelijke veranderingen en voorwaarden te stellen aan veranderingen op de 
particuliere erven. De aanleg van opgaande beplanting op erven en langs de weg (in het 
gebied buiten de rode contouren) wordt hier gestimuleerd, bijvoorbeeld door gemeentelijke 
subsidiëring uit Landschapsfonds. Het open weidelandschap, moet echter zoveel mogelijk 
onbeplant blijven. Wenselijke groenbeelden zijn hier natte natuur en kruidenrijke bermen. De 
linten dienen transparant te blijven met zicht op de polder. 

 
3.3 Bomenverordening 
 
Voorheen was in de APV vastgelegd dat voor het kappen van bomen met een stamdiameter 
van 20 cm op 130 cm hoogte een vergunning nodig is. Met de Bomenverordening is artikel 
4.5.1 t/m 4.5.8 uit de APV komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de 
Bomenverordening is een kapvergunning nodig voor bomen met een stamdiameter van 25 
cm, gemeten op 130 cm hoogte. Een kapvergunning is ook nodig als het gaat om het 
verplanten of ingrijpend snoeien van een boom. Aan de hand van een beoordelingsformulier 
worden de kapaanvragen op basis van de weigeringsgronden uit de verordening 
beoordeeld. Een vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar of met 
toestemming van de eigenaar. Particuliere bomen binnen de daartoe aangewezen zones 
(nieuwbouwwijken) zijn met de invoering van de Bomenverordening kapvergunningvrij . Een 
nader toelichting op de Bomenverordening is te vinden in hoofdstuk 8 en 9. 
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3.4 Boswet 
 
De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. Onder de Boswet vallen alle 
beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are of, als het een rijbeplanting betreft, uit 
meer dan 20 bomen bestaan. Uitgezonderd zijn: linde, paardekastanje, Italiaanse populier, 
treurwilg en éénrijige beplantingen van populier en wilg langs landbouwgronden. Alleen bos 
dat buiten de bebouwde kom ligt valt onder de Boswet. Gemeente Zoeterwoude heeft bij 
verordening de “Bebouwde kom boswet” vastgesteld. Bij bomen die onder de Boswet vallen 
moet voorafgaand aan de kap een kapmelding gedaan worden bij LASER1. Kaalkap en 
groepenkap, niet zijnde dunning, leidt doorgaans tot herplantplicht. De provincie ziet toe op 
naleving van deze herplantplicht.  
 
 

 

Figuur 2 De Nieuweweg, een belangrijke hoofdboomstructuur in het buitengebied 

 

                                                
1
 LASER is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
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4.  Inventarisatie bomen in Zoeterwoude 
 

4.1  Gemeentelijke bomen  
 
Bomenstructuur 
De gemeentelijke bomenstructuur is vastgelegd in het groenstructuur- en beleidsplan. De 
hoofdgroenstructuur van het groen in Zoeterwoude wordt grotendeels bepaald door 
landschappelijke boombeplantingen langs de hoofd- en buitenwegen zoals bijvoorbeeld de 
Nieuweweg, de Dr. Kortmannstraat, de Ambachtsherenweg, de Hoge Rijndijk, de 
Burgemeester Smeetsweg en de Noordbuurtseweg. Grotere groenlocaties betreffen de  
sportcomplexen, het Loetheveld, het Balkenpad, omgeving Klaverhal/ Emmaus en het 
groene wandelgebied rondom het bedrijventerrein Grote Polder. Deze bomen bepalen voor 
een groot deel het karakter van de kernen en dragen bij aan de ruimtelijke en 
stedenbouwkundige ruggengraat van Zoeterwoude. De Weipoortseweg en Nieuweweg zijn 
voorbeelden van de groenstructuur in het buitengebied. 
 
Waardevolle bomen 
De groenstructuur dekt echter niet alle waardevolle gemeentelijke bomen binnen de 
gemeentegrenzen. Buiten de groenstructuur staan individuele bomen die bijvoorbeeld door 
hun verschijningsvorm, erg waardevol zijn. Het zijn gezonde bomen van 50 jaar of ouder die 
in een goede conditie verkeren of bomen met een speciale herdenkingsfunctie. De 
waardevolle gemeentelijke bomen zijn geïnventariseerd en krijgen met het vaststellen van 
dit bomenbeleidsplan de status “waardevolle bomen” (zie bijlage 2).  
 
Overige bomen 
De bomen die buiten de groenstructuren staan en niet aan te merken zijn als waardevolle 
boom, zijn daardoor niet zonder waarde. Ze vervullen functies voor bijvoorbeeld natuur, het 
landschap of zijn beeldbepalend. Doordat zij veelal in de directe omgeving van woningen 
staan, voelen de bewoners zich betrokken bij deze bomen. 

 
4.2  Particuliere bomen 
 
particuliere bomen dorpskern en linten   
In de oude dorpskernen, de dorpsranden en de 
bebouwingslinten van het buitengebied, wordt het 
groene karakter minder bepaald door gemeentelijk 
groen. Hiervoor is vaak geen plaats. Des te meer wordt 
het karakter bepaald door de volwassen bomen in de 
particuliere tuinen en de erfbeplantingen (zie figuur 3). 
Voorbeelden hiervan zijn de tuinen langs het Watertje, 
de beplanting langs de Hoge Rijndijk ter hoogte van de 
RK kerk, en de boerenerven van de Westeindseweg. 
Omdat de tuinen in deze zones doorgaans groot zijn, 
zijn dit tevens de gebieden waar een jonge boom tot 
volwassenheid kan uitgroeien.  
Ook de grote particuliere groencomplexen, te weten het 
terrein Swetterhage en het Heinekenterrein dragen bij 
aan het groene karakter van de kernen. 
 
 
 
 

 

Figuur 3 Zuidbuurt. De particuliere 
bomen vormen de groene uitstraling 
van dit lint. 
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Particuliere bomen nieuwbouwwijken 
In de nieuwbouwwijken is op particulier terrein geen plaats voor een boom om tot 
volwassenheid uit te groeien. De standplaats hier is niet ideaal, door de dichte 
bebouwingsgraad. De omlooptijd van bomen in dit gebied is vanzelfsprekend sneller dan op 
plaatsen waar wel ruimte is. In de huidige verkavelingstructuur kunnen op deze plekken 
geen waardevolle bomen staan of in de toekomst zich ontwikkelen. 
 
Particuliere bomen buitengebied 
In het open veenweidegebied levert cultuurhistorische beplanting (erfbeplanting, 
windsingels, hakhoutbosjes, knotwilgen) een belangrijke bijdrage aan het cultuurhistorische 
karakter, de variatie en de identiteit van het landschap. Veel cultuurhistorische beplanting 
bevindt zich op particulier terrein. Langs de smalle wegen heeft de gemeentelijke aanplant 
vaak te leiden onder het wegverkeer en de ondergrondse infrastructuur, terwijl op particulier 
terrein de bomen vaak wel tot volwassen exemplaren uit kunnen groeien.  
 
Particuliere bomen op bedrijventerreinen 

Op bedrijventerrein Grote polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek staan momenteel weinig 
volwassen bomen. Vaak staat de bedrijfvoering en parkeren de ontwikkeling van bomen in 
de weg. Voor de aanplant van bomen is op meerdere locaties wel ruimte.  Daardoor zouden 
er op termijn wel meer volwassen bomen kunnen ontstaan in dit gebied. Bij de ondernemers 
bestaat er de wens om het uiterlijk van de Rijnekenbouleverd en Oosthoek op te waarderen 
door de aanplant van meer groen. Op bedrijfslocatie Grote Polder bieden de MP stroken de 
mogelijkheid voor bomen.  
 

4.3 Conclusie 
 
De meeste volwassen bomen bevinden zich in de in de oude dorpskernen, de 
bebouwingslinten en het buitengebied, omdat de bomen hier meer ruimte hebben en 
daardoor uit kunnen groeien tot fraaie exemplaren. Omdat volwassen bomen om 
uiteenlopende redenen (zie hoofdstuk 5) meer waarde hebben dan jonge bomen zijn dit 
vanzelfsprekend de gebieden waar zich de meeste bomen bevinden met bijzondere 
waarden. We beschouwen deze gebieden dan ook als ‘waardevolle gebieden voor 
particuliere bomen’. (zie figuur 4). 
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Figuur 4 Inventarisatiekaart waardevolle gebieden voor particuliere bomen in Zoeterwoude. 
(groen is waardevol) 

 
 
 Oude linten buitengebied gemeentegrens 

Particuliere 
groencomplexen 

Dorpskern Ontwikkelings-
gebied volwassen 
bomen 
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5.  Visie op bomen  
 

5.1  De functies van bomen 
 
In de bebouwde omgeving hebben bomen vele functies. Genoemd is dat de boomstructuur 
bijdraagt aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige ruggengraat van Zoeterwoude en dat 
bomen ook een esthetische of ecologische functie kunnen hebben. Door een goede 
toepassing van bomen krijgen de verschillende stedenbouwkundige ruimtes een geheel 
eigen sfeer en karakter. Bomen verzachten harde lijnen en brengen de natuur tussen de 
bebouwing. 
 

5.2  Waarde van bomen 
 
De aanwezigheid van bomen kan de waarde van huizen en buurten verhogen, omdat een 
straat met mooie bomen voor een koper meer waarde heeft dan een stenige omgeving. 
Daarnaast voelen mensen zich beter in een omgeving met bomen, doordat bomen de lucht 
koeler en schoner maken. Ecologisch gezien vormen boomstructuren een belangrijke 
verbinding en vestigingsplaats van planten en dieren. Volwassen bomen zijn 
herkenningspunten in het landschap. Deze waarden zijn in hoofdstuk 6 van het 
groenstructuur- en beleidsplan uit 2007 uitgewerkt (zie bijlage 8).  
 
De Bomenverordening onderscheidt de onderstaande kenmerken van bomen. Aan de hand 
van die waardebepalende kenmerken wordt een kapvergunningsaanvraag beoordeeld. 
Onderstaande beschrijving is hierop een toelichting.  

 
 

• De leeftijd van de boom is 50 jaar of ouder; 
 

• De boom is beeldbepalend voor straat-, 
dorps-, of stadsbeeld; 
De boom is door leeftijd, verschijning, 
omvang, grootte of schoonheid 
beeldbepalend en onvervangbaar voor het 
karakter van de omgeving, of maakt deel uit 
van structuurbepalend groen 

 
Een voorbeeld van een beeldbepalende 
boom is de kastanje voor het gemeentehuis. 

 

• De boom heeft bijzondere landschappelijke 
betekenis; 
De soort/groeiwijze van de boom is typerend 
voor de lokale omstandigheden, bepaald door 
de bodemgesteldheid, waterhuishouding of 
cultuurhistorie e.d. (bijv. lanen, bosjes, 
houtwallen, solitaire bomen) 

 

• De boom heeft bijzondere natuurwaarde 
De boom biedt een schuil-/broed  
of foerageergelegenheid aan fauna of is 
onderdeel van een bos of ecologische 
verbinding. Aan die natuurwaarde wordt 
afbreuk gedaan wanneer de houtopstand 
wordt gekapt  

Figuur 5 De kastanje voor het 
gemeentehuis heeft een 
beeldbepalende waarde. 

 

Figuur 6 Geknotte kastanjes in de 
parochietuin. Dit zijn bomen met 
hoge dendrologische waarde. 
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Een voorbeeld van een boom met een hoge 
natuurwaarde zijn knotwilgen in de polder.  

 

• De boom heeft bijzondere dendrologische 
betekenis; 
De boom is de dikste, hoogste, oudste in de 
regio of provincie of van een zeldzaam 
voorkomende soort of variëteit. Of de boom 
heeft een bijzondere vorm, natuurlijk gegroeid 
of in vorm gesnoeid. 

 
Een voorbeeld van een zeldzame boom zijn 
geknotte kastanjes in de Parochietuin. 

 

• De boom heeft bijzondere waarde voor recreatie en leefbaarheid 
De boom levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving, door 
bijvoorbeeld schaduwwerking, beschutting ed. De boom maakt het open 
weidelandschap afwisselend en daardoor aantrekkelijker om (tijdelijk) in te verblijven. 
 

• De boom heeft bijzondere cultuurhistorische betekenis 
De boom of zijn standplaats is belangrijk door zijn geschiedenis of de boom is een 
herdenkingsboom, is geadopteerd door een school of een persoon, of heeft een 
speciale betekenis voor de buurt of wijk. 

 
Een voorbeeld van een boom met cultuurhistorische waarde is de geboorteboom 
voor Prinses Amalia aan het Molenpad, maar ook op andere plaatsen in de 
gemeente staan herdenkingsbomen (zie bijlage 2). 

 
5.3 Taak van de gemeente 
 
Vanwege de bovengenoemde functies en waarden van bomen, worden bomen in 
Zoeterwoude beschermd. De bomen waarvan we nu genieten zijn geplant en verzorgd door 
vorige generaties. De bomen die we nu planten, zullen de komende generaties pas tot volle 
wasdom komen. Omdat bomen een lange levensduur hebben, is het belangrijk om voor 
bomen een lange termijnvisie te hebben. Een boom moet worden geplant met het doel om 
tot volle wasdom te komen en oud te worden. De overheid moet als geen ander de 
ontwikkelingen op lange termijn bewaken. Ook het vellen van bomen vraagt daarom een 
zorgvuldige afweging.  
 
De gemeente heeft twee belangrijke rollen als het gaat om bomen: 

• Beleidsmaker, regelgever en handhaver 

• Eigenaar en beheerder. 
 
De taak van de gemeente is het vertegenwoordigen, het behartigen en het nastreven 
van het algemeen belang. Behalve de gemeentelijke bomen zijn ook veel particuliere bomen 
van waarde voor de gemeenschap, zowel voor het welzijn van het individu als voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Het is van belang als gemeente met zorg om te gaan met 
de aanwezige bomen. Enerzijds door bij aanleg, reconstructies en ruimtelijke 
ontwikkelingen, het belang van de bomen voorop te stellen, anderzijds in geval van kap een 
herplantplicht op te leggen, de burger te informeren en hen de kans te geven hierop te 
reageren. Eén van de instrumenten die de gemeente Zoeterwoude in haar rol als regelgever 
hierbij hanteert, is de mogelijkheid van zienswijze, bezwaar en beroep bij kapvergunningen.  

 

Figuur 7 Voorbeeld van bomen met 
landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde. 
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6 Boombescherming in Zoeterwoude  
 

6.1 Gebiedsgericht beleid 
 
Zoals uit de inventarisatie blijkt, zijn de bomen in de gemeente in te delen in verschillende 
categorieën, gerelateerd aan de eigenaar en het gebied waarin ze zich bevinden. In de 
gemeentelijke groenstructuren, oude dorpskernen, bebouwingslinten en buitengebieden 
bevinden zich meer bomen met bijzondere waarden dan daarbuiten. Ook op twee 
particuliere groencomplexen, te weten Swetterhage en het Heinekenterrein staan veel 
volwassen bomen. Op de bedrijventerrein Grote Polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek 
staan nog niet veel volwassen bomen, maar hier liggen wel kansen. Daarom hanteert 
Zoeterwoude gebiedsgericht beleid, wat in onderstaande paragraven nader is uitgewerkt.  
 

6.2 Gemeentelijke bomen  
 
Bomenstructuren 
De bomen uit de vastgestelde groenstructuur van Zoeterwoude worden beschermd. Het 
streven is dus een duurzaam behoud van de groenstructuur. Het beleid wat hieruit volgt, 
overeenkomstig het beleid uit het groenbeleid- en structuurplan is dat: 

• De groenstructuur wordt niet aangetast tenzij er zwaarwegende belangen zijn. 

• Waar groenstructuur verwijderd wordt, wordt deze zoveel mogelijk gecompenseerd. 

• De groenstructuur wordt bij voorkeur niet opgeofferd door nieuwbouw, 
parkeerplaatsen, uitritten en dergelijke en wordt bij voorkeur niet verkocht. Bij 
vastgestelde bouwlocaties middels stedenbouwkundige visie of projectbesluit is kap 
in beginsel niet uitgesloten 

 
De bomenstructuur is nog niet volledig. Daarom is op de groenstructuurkaart aangegeven 
waar bomenstructuren nog moeten worden aangevuld of verbeterd. Voor de aanplant van de 
bomenstructuur wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het karakter van de omgeving:  

• In de historische linten en dorpskernen worden zoveel mogelijk soorten gebruikt die 
hier thuishoren zoals Hollandse linde, es, zomereik, zwarte els en Hollandse iep. 

• in de woonwijken en op de plaatsen waar de bomen onderdruk staan door de 
stedelijke infrastructuur wordt eerder gekozen voor cultuurvarianten. 

• Uitgangspunt bij het aanplanten van nieuwe bomen in het buitengebied is dat ze de 
openheid van het veenweidegebied weinig aantasten maar wel leiden tot variatie in 
het landschap. Bij aanplant en herplant van bomen in het buitengebied worden 
zoveel mogelijk landschappelijk en inheemse soorten toegepast zoals elzen, 
knotwilgen, iepen. 

 
Overige bomen 
De gemeentelijke bomen die buiten de groenstructuren staan hebben vaak een “esthetische” 
functie, maar zijn daardoor niet zonder waarde. Ze kunnen functies vervullen voor 
bijvoorbeeld natuur, het landschap of kunnen beeldbepalend zijn. Het streven is in geval van 
kap zoveel als mogelijk te herplanten om het aantal gemeentebomen op peil te houden. 
Bij herplant of aanplant van de categorie “overige bomen” wordt zoveel mogelijk aangesloten 
bij het karakter van de omgeving. In de woonwijken worden voornamelijk cultuurvarianten 
toegepast, terwijl aan de randen en in de buitengebieden zoveel mogelijk landschappelijke 
soorten worden gebruikt. 
 
In het groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude is per wijk het gewenste groenbeeld voor 
de bomen aangegeven. 
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6.3 Particuliere bomen  
 
buitengebied 
In het buitengebied is het gewenst dat de boombeplanting op de particuliere erven 
behouden blijft omdat zij bijdragen aan het cultuurhistorische karakter, de variatie en 
identiteit van het landschap. Gestreefd wordt naar soorten die in het landschap thuishoren 
zoals Hollandse linde, es, zomereik, zwarte els en Hollandse iep. Voor het vellen van 
particuliere bomen in het buitengebied is een kapvergunning nodig. Bij kap zal zoveel 
mogelijk gecompenseerd moeten worden ter plaatse om zo in de toekomst dit beeld te 
behouden. Tevens wordt de aanplant en herstel van opgaande beplanting op erven in het 
buitengebied gestimuleerd door het verlenen van subsidie (Stimuleringsregeling “Herstel en 
aanplant streekeigen landschapselementen”). Deze subsidie wordt alleen verleend voor 
streekeigen landschapselementen zoals houtsingels, hakhout, knotbomen en laanbomen.  
 
oude dorpskernen en linten 
In de oude dorpskernen en bebouwingslinten, is het gewenst dat de boombeplanting op de 
particuliere erven behouden blijft omdat zij een belangrijke rol speelt in het groene, en op 
sommige plaatsen, het historische karakter van de openbare ruimte. Gestreefd wordt die 
soorten te behouden die het cultuurhistorische karakter van de oude kernen en 
bebouwingslinten versterken. Voor het vellen van particuliere bomen is een kapvergunning 
nodig. Bij kap zal zoveel mogelijk gecompenseerd moeten worden ter plaatse om zo in de 
toekomst dit beeld te behouden. Voor zover de erven in de linten fysieke relatie hebben met 
het landelijk gebied komen deze mogelijk ook in aanmerking voor bovengenoemde subsidie. 
 
nieuwbouwwijken 
In die buurten waar op particuliere erven geen plaats is voor volwassen grote bomen krijgt 
de burger de vrije hand krijgt om zijn perceel naar eigen wensen in te richten en bomen te 
kappen als dat nodig is. Zoeterwoude hanteert hier dus geen stimuleringsregeling en 
verklaart deze gebieden kapvergunningsvrij, aangezien in de praktijk gebleken is dat vrijwel 
elke vergunning in de nieuwbouwwijken verleend wordt. Uit ervaring blijkt dat burgers uit 
eigen beweging bomen en struiken in hun voortuinen planten. Zodoende wordt het 
bomenbestand in de woonwijken op peil gehouden. Ingeval het bomenbestand drastisch 
afneemt, zal worden onderzocht of een stimuleringsregeling mogelijk en gewenst is.  
 
bedrijventerreinen 
Op bedrijventerrein Grote polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek wordt gestreeft naar 
meer groen tussen de bedrijfsgebouwen. Het opgaand groen wordt beschermt door het 
handhaven van de kapvergunningsplicht zodat er in de toekomst meer bomen tot 
volwassenheid zullen komen.  
 

6.4 Waardevolle bomen   
 
Buiten de groenstructuur staan individuele bomen die erg waardevol zijn voor de gemeente. 
Gemeente Zoeterwoude heeft aan de hand van een aantal criteria een lijst met waardevolle 
bomen opgesteld (zie bijlage 2).Vooralsnog zijn alleen gemeentelijke bomen op deze lijst 
worden geplaatst. De lijst bevat de boomsoort, locatie en de reden voor toekenning.   
 
Indien een gemeentelijke boom tenminste 50 jaar of ouder is of geplant is ter gelegenheid 
van een bijzonder maatschappelijke gebeurtenis en aan één van de volgende criteria 
voldoet, wordt de boom beschouwd als waardevolle boom: 
 

− De houtopstand van waarde is de voor de natuur; 

− De houtopstand is van waarde voor het stads- en dorpsschoon 
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− De houtopstand beeldbepalend is voor de omgeving; 

− De houtopstand van waarde is voor de leefbaarheid; 

− De houtopstand van waarde is vanuit cultuurhistorisch oogpunt 

− De houtopstand van waarde is vanuit landschappelijk oogpunt; 
 
Naast deze criteria mag de boom niet in een onomkeerbaar slechte conditie verkeren, zodat 
volledig verval van de boom niet binnen 10 jaar te verwachten is.  
 
De lijst met waardevolle bomen is opgesteld met het doel goed zicht te krijgen en te 
behouden in het bestand aan waardevolle bomen in de gemeente. Waardevolle bomen 
worden als aanvulling gezien op de gemeentelijke groenstructuur. Bij een kapaanvraag zal 
deze lijst door de behandelend ambtenaar worden geraadpleegd. Voor een boom op de 
waardevolle bomenlijst wordt in principe geen kapvergunning afgegeven, behalve als er 
sprake is van een acuut gevaar of zwaarder wegende belangen. Met zwaarder wegende 
belangen wordt bedoeld het bouwen van nieuwe woningen of bedrijven. Uitdrukkelijk niet 
bedoeld wordt bijgebouwen, uitbreidingen van bestaande woningen, parkeerplaatsen, 
opritten e.d.) Daarnaast wordt extra zorg en aandacht besteed aan het beheer, onderhoud 
en behoud van de boom en worden de groeiomstandigheden zo optimaal gemaakt voor een 
gezonde ontwikkeling. Als er sprake is van vitale achteruitgang van deze bomen, wordt 
advies gevraagd aan een externe boomdeskundige en uit dit advies voortvloeiende 
maatregelen uitgevoerd. Een goed voorbeeld van waardevolle bomen zijn de bomen in het 
parkje aan het Watertje (zie figuur 8). 
Op basis van de criteria komt slechts één particuliere boom in aanmerking voor de status 
van waardevolle boom. Besloten is dat de ingewikkelde bestuursrechtelijke procedure die 
gevolgd moet worden om deze boom op te nemen in de lijst van waardevolle bomen, niet in 
verhouding staat tot het belang dat ermee wordt gediend. Dit betekent niet dat deze boom 
niet beschermd is. Op basis van de toetsingcriteria als opgenomen in de Bomenverordening,  
komt de boom niet voor kap in aanmerking, behoudens zeer zwaarwegende belangen. 
 

 

Figuur 8 Waardevolle bomen op een opvallende plek (Watertje) 
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7 Bomen en Ruimtelijke ontwikkelingen 
 

7.1 Integraal beleid Ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Bij de ontwikkeling van bouwplannen, herinrichting of verandering van de infrastructuur zijn 
vaak bomen betrokken. Het is van belang dat in een vroeg stadium inzichtelijk wordt hoe het 
(bouw)plan eruit komt te zien en wat de consequenties zijn voor de bomen op het perceel. 
Als in vroeg stadium blijkt dat er bomen met bijzondere waarde op het perceel staan, kan het 
(bouw)plan nog hierop aangepast worden of kan worden onderzocht of de bomen 
verplantbaar zijn. Bovendien voorkomt een vroegtijdige afstemming dure 
ontwerpaanpassingen en vertragingen bij de planuitvoering.  
Een gedegen groenonderzoek en een goed compensatieplan zijn vereist voor een goede 
behandeling van de kapvergunning. Ingeval van eventuele bezwaren kan de gemeente 
aantonen zorgvuldig te hebben gehandeld. 
 
Om de afstemming tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en de bomen te verbeteren, zal bij 
alle bouwplannen waarvoor een planologische procedure nodig is,  een groentoets 
ingevoerd worden. Tevens zal de kapvergunningsprocedure ingepast worden in de 
procedure die doorlopen wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

7.2 Het afstemmen van R.O. procedure en Kapvergunningsprocedure 
 
In de Omgevingsvergunning die (beoogd) per 1 januari 2010 van kracht is, zal de 
kapvergunning tezamen met alle vergunningen die verder nodig zijn voor bouw bij één loket 
worden aangevraagd. Procedures en termijnen worden zodoende op elkaar afgestemd.  
Vooruitlopend op de Omgevingsvergunning wordt ingesteld dat de 
kapvergunningsprocedure (termijnen) en de planologische procedure of 
bouwvergunningsprocedure zoveel mogelijk gelijk op lopen en op elkaar zijn afgestemd. Het 
beleid voor de afstemming tussen de vergunningen is uitgewerkt in hoofdstuk 9. 
 

7.3 Groentoets bij ruimtelijke ontwikkelingen 
 
De groentoets heeft betrekking op alle plannen waarvoor een planologische procedure nodig 
is. De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling is verplicht een groentoets op te stellen 
voor houtopstanden die geveld moeten worden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te 
maken. Deze groentoets wordt op kosten van de initiatiefnemer uitgevoerd door een 
onafhankelijk en deskundig Boomadviesbureau. In de groentoets wordt duidelijk 
aangegeven welke compenserende maatregelen getroffen zullen worden om er zorg voor te 
dragen dat de kwaliteit en kwantiteit van het groen op en nabij de locatie van de ontwikkeling 
niet zal afnemen en liefst nog toeneemt. 
 
De groentoets bestaat uit een inventarisatie tijdens de verkenningsfase van de 
ruimtelijke ontwikkeling. De plannen zijn dan namelijk nog niet vastomlijnd, maar er worden 
wel kernbeslissingen genomen. Er wordt nagegaan welke informatie noodzakelijk is om het 
initiatief in hoofdlijnen vorm te kunnen geven. In deze fase moet in ieder geval worden 
uitgezocht wat de bestaande beplanting inhoudt. Dat betekent concreet dat een 
inventarisatie van het groen moet plaats vinden, waarbij niet alleen de huidige kwaliteit van 
het groen wordt bepaald, maar ook bekeken of er waardevolle bomen, of bomen uit de 
groenstructuur op het perceel aanwezig zijn. De groentoets maakt onderdeel uit van de 
onderzoeken die plaats vinden bij een planologische procedure, zoals milieuonderzoeken en  
flora- en faunaonderzoeken. 
 
In de ontwerpfase vindt integrale besluitvorming plaats. Dat wil zeggen dat tegelijkertijd met 
de behandeling van de bouwaanvraag bekeken wordt of het noodzakelijk is beplanting te 
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verwijderen. Dit geldt voor beplanting midden in een toekomstig bouwblok. Maar het 
bouwblok heeft ook invloed op bomen en beplanting die vlakbij het bouwblok staan. Voor het 
bouwen van een pand is ook bouwruimte nodig. Deze moet zo ingericht worden dat dit zo 
min mogelijk ten koste gaat van bomen. De groenbeleidsmedewerker van afdeling Ruimtelijk 
Beheer wordt bij deze integrale besluitvorming betrokken en adviseert afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling hierover. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling verwerkt dit advies tezamen met de 
andere adviezen (bijv. flora en fauna, milieu) uit tot een voorstel aan het college. Het besluit 
van het college wordt verwerkt in een programma van eisen. 
 
De groentoets moet zorgen voor een objectieve beoordeling, voorafgaand aan de 
voorgenomen bouw of aanleg. Deze toets moet de kwaliteit van het groen waarborgen en 
een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven garanderen. De 
resultaten van deze toets moeten vervolgens worden meegewogen in de besluitvorming 
rond bouw of aanleg 
 
Technische kwaliteitseisen 
In Programma’s van Eisen voor nieuwbouwprojecten, worden niet alleen voorschriften 
gegeven voor de bestaande bomen, maar ook voor het nieuw aan te planten groen. Er moet 
al in de ontwerpfase rekening gehouden worden met de eisen van efficiënt groenbeheer en 
–onderhoud. Gemeente Zoeterwoude hanteert technische kwaliteitseisen zowel voor 
bovengrondse als voor ondergrondse voorzieningen (zie bijlage 4). Deze lijst met technische 
kwaliteitseisen wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Als wordt voldaan aan de eisen die de bomen stellen aan hun groeiplaatsen dan leidt dit tot: 

• Meer gezonde en veilige bomen 

• Lagere beheerkosten per boom 

• Hogere beeldkwaliteit 

• Minder overlast, vooral door het opdrukken van de verharding met wortels 
 
Uitvoeringsrichtlijnen bouw/aanleg bij bomen 
Voor de uitvoering van bouwplannen waarbij een planologische procedure wordt gevolgd en 
elke toestemming voor tracéwerkzaamheden, worden bindende afspraken gemaakt voor het 
bestaande groen en de bomen, op basis van de folder “Tien regels voor bouw of aanleg bij 
bomen” (zie bijlage 5). 
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8  Kapvergunningenbeleid 
 

8.1 Kapvergunningverplichting  
 
De kapvergunningverplichting voor gemeentelijke bomen en voor de particuliere bomen die 
zich bevinden in de oude dorpskernen, linten, de bedrijventerreinen en het buitengebied 
wordt gehandhaafd. Ten opzichte van het huidige beleid worden dus alleen de particuliere 
bomen binnen de daartoe aangewezen zones kapvergunningvrij. De kapvergunningplicht 
geldt voor de bomen met een diameter groter dan 25 cm op 1.30 hoogte. Dit is 5 cm ruimer 
dan voorheen. Het versoepelen van de kapvergunningverplichting in de nieuwbouwwijken 
zal jaarlijks een vermindering van gemiddeld 15 kapvergunningen opleveren.  
 
Particuliere bomen 
De zones waarvoor de kapvergunningplicht geldt, zijn de niet gearceerde gebieden op de 
kaart uit bijlage 1. In deze gebieden bevinden zich veel volwassen bomen, die Zoeterwoude 
vanwege hun waarde (bijv. leeftijd, beeldbepalendheid, natuurwaarde) wil beschermen. Het 
is echter moeilijk en arbeidsintensief om de specifieke bomen tevoren aan te wijzen/te 
inventariseren omdat de bomen zich bevinden op particulier terrein. Door het handhaven 
van de kapvergunningverplichting in deze gebieden behoudt de gemeente zeggenschap 
over de bomen die zich in het gebied bevinden.  
 
Nb. In geval van de aanleg van nieuwe wijken (bijvoorbeeld Swetterhage), wordt na de 
daadwerkelijke bouw bekeken in hoeverre de kaart met kapvergunningvrije gebieden moet 
worden aangepast. Jaarlijks wordt deze kaart geactualiseerd. 

 
8.2 Redenen voor het aanvragen vergunning 
 
Er kunnen verschillende reden zijn waarom een kapvergunning wordt aangevraagd. Vaak 
heeft het te maken met de gezondheid van bomen. Beschadigde bomen kunnen omwaaien 
of er kunnen takken afbreken. Sommige ziektes maken het noodzakelijk om bomen te 
rooien. Ook kunnen bomen elkaar in de weg staan als ze te groot worden. Dan wordt een 
boom weggehaald om de resterende bomen de mogelijkheid te geven uit te groeien.  
 
Soms moeten bomen wijken voor veranderingen en werkzaamheden in de gemeente. 
Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen, het vervangen van 
kabels of leidingen of een herinrichting van de bestaande omgeving. Voor dit laatste zal het 
belang van de nieuwe inrichting duidelijk moeten zijn, wil de gemeente een goede 
belangenafweging kunnen maken. 
 
Door particulieren wordt een boom nogal eens als hinderlijk ervaren. Bijvoorbeeld als bomen 
te dicht op een woning staan, waardoor er te weinig licht binnenkomt of de boomwortels de 
fundering aantasten. Andere hinder kan zijn: vallend blad, vruchten, hinderlijke tak- en 
wortelgroei, honingdauw en dergelijke. 
 
Wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd in verband met hinder kan er sprake zijn 
van meerdere en vaak tegengestelde belangen. Bij de belangenafweging zal moeten 
worden nagegaan of er ander oplossingen mogelijk zijn om de hinder te beperken. Kap mag 
pas als laatste oplossing in aanmerking komen. Overlast van een boom door een natuurlijke 
(seizoensafhankelijke) oorzaak, bijvoorbeeld vallend blad en vruchten, is in beginsel geen 
reden om een kapvergunning te verlenen 
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8.3 Uniforme beoordeling 
 
Het is belangrijk om de diverse vergunningsaanvragen op gelijke wijze te beoordelen, zodat 
zoveel mogelijk gelijkvormige beslissingen worden genomen. Om dit te bereiken is een 
standaard adviesformulier ontwikkeld dat voor elke kapaanvraag wordt ingevuld. Via dit 
formulier worden verschillende afwegingscriteria doorlopen en bekeken, waardoor de 
waarde van de boom kan worden vastgesteld en een afweging kan worden gemaakt. Het 
bijgaande schema is een vereenvoudigde weergave van dit formulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Belangenafweging 
 
Bij de belangenafweging wordt bekeken welke criteria een bepaald gewicht aan de boom 
geven en in welke mate dit gewicht aanwezig is. Hieruit volgt een bepaald belang om de 
boom te behouden, dat afgewogen wordt tegen de argumenten om de boom te verwijderen. 
Bij de belangenafweging worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

 

kenmerken boom: 
soort 
leeftijd 
vitaliteit 
status van de boom 

 

Waarden: 

 De boom is 50 jaar of ouder; 

 beeldbepalendheid voor straat-, 
dorps-, of stadsbeeld; 

 cultuurhistorisch en/of 
landschappelijke betekenis; 

 bijzondere natuurwaarde; 

 bijzondere dendrologische betekenis; 

 bijzondere waarde als gedenkteken; 

 bijzondere waarde voor recreatie en 
leefbaarheid 

 

Gevaarzetting 
Overlast 
Maatschappelijke belangen 
Belangen eigenaar van de boom 

 

Afwijzen kapvergunning Verlenen kapvergunning 

afwegingsprocedure 

waarden lasten 
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Leeftijd en omvang 
Hoe ouder en groter de boom, hoe meer waarde de boom heeft.  
 
Boomsoort en uiterlijk 
Langzaam groeiende en lang levende bomen als eik, iep en linde zijn van grotere waarde 
dan snelgroeiende bomen met een korte levensduur als populieren, elzen en wilgen. 
 
Standplaats en plantwijze 
Bomen hebben meer waarde wanneer ze op de juiste plek staan. Dit wil zeggen: op een 
plek waar de boom kan uitgroeien tot een volwassen exemplaar, de onder- en 
bovengrondse groeiruimte voldoende is en de habitus zich vrij kan ontwikkelen, met 
uitzondering van bewust gekozen snoeivormen, zoals knot- en leibomen.  
 
Conditie en toekomstverwachting 
Een boom die in goede conditie verkeert heeft een hoge toekomstverwachting en is daarom 
meer van waarde dan een boom met slechte conditie. Conditievermindering is vaak het 
gevolg van menselijk ingrijpen in de boven- of ondergrondse groeiplaats. (zoals 
bodemverdichting, bodemverontreiniging of flinke schade aan stam of kroon) maar kan ook 
een natuurlijke oorzaak hebben (ziekte, stormschade of ouderdom). 
Belangrijk bij het vaststellen van de conditievermindering is de kans op herstel van de boom. 
Wanneer een boom in een zodanig slechte conditie verkeert dat herstel niet waarschijnlijk is, 
wordt een kapvergunning verleend. 
 
Naast conditievermindering van de boom, speelt besmettingsgevaar van zieke bomen een 
belangrijke rol. Iepen die zijn aangetast door iepziekte moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd en vernietigd om besmetting van andere iepen te voorkomen. 
 
Bijzondere waarden van de boom 
Een boom kan beeldbepalend zijn of van waarde zijn voor het straat-, dorps- beeld, 
cultuurhistorie, landschap, dendrologie, leefbaarheid en recreatie of kan een bijzonder 
waarde hebben voor de recreatie of de leefbaarheid. De definitie van deze waarden zijn in 
hoofdstuk 5 van dit rapport nader omschreven.   

 
8.5 Afwegingsprocedure 
 
Afweging belangen 
Om bij een aanvraag voor een kapvergunning te beslissen of de vergunning wel of niet 
verleend wordt, maakt de gemeente een afweging tussen alle betrokken belangen. Dit 
betreft de individuele belangen van de aanvrager en de direct betrokkenen, maar ook het 
algemeen belang. Hierbij spelen de gebruiks- en belevingswaarde, de historische waarde en 
de natuur- en milieuwaarde een belangrijke rol.  
 
De gemeente maakt bij het kappen van bomen de volgende belangenafweging: 
1 De aanvraag betreft een noodzakelijke kap: kapvergunning wordt altijd verleend. 
2 De aanvraag betreft bomen met een bijzondere waarde: kapvergunning wordt alleen 

verleend bij zwaarwegende argumenten. Zwaarwegende argumenten kunnen 
argumenten zijn die het algemeen belang dienen, zoals bijvoorbeeld woningbouw. 

3 De aanvraag betreft andere bomen dan de in punt 1 en 2 genoemde bomen: de 
aanvraag wordt verleend. 

 
Noodzakelijke kap 
In bepaalde gevallen is kap onvermijdelijk en spreekt de gemeente van een ‘noodzakelijke 
kap’. In de volgende gevallen is er sprake van een noodzakelijke kap en wordt er altijd een 
vergunning verleend wanneer er sprake is van: 
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− een gevaarlijke situatie (de boom dreigt om te vallen). 

− zieke bomen die een gevaar vormen voor de gezondheid van andere bomen. 

− onvermijdelijke of reeds aangerichte schade met onvoldoende overlevingskansen. 
 
Wanneer er sprake is van directe gevaarzetting of van iepziekte is de eigenaar van de boom 
verplicht om de boom direct (zonder vergunning) te (laten) kappen. De velling wordt achteraf 
in het plaatselijk weekblad gepubliceerd. Door een deskundige medewerker van de 
gemeente wordt van te voren vastgesteld dat de kap noodzakelijk is. 
 
Onder acuut gevaar wordt verstaan: 

− Instabiliteit als gevolg van bliksem-, storm- of aanrijschade, waardoor de boom een 
gevaar op kan leveren. 

− Aantasting door een ziekte die zich makkelijk verspreidt en dodelijk is voor de boom, 
zoals iepziekte. 

− Ernstige schadedreiging aan gebouwen, ondergrondse infrastructuur of verkeer enz. 
 
Verplanten als alternatief voor kappen 
Wanneer de gemeente besluit dat het onontkoombaar is dat de bomen worden verwijderd, 
dan wordt eerst bekeken of er en reële mogelijkheid is om de bomen te verplanten. 
 
Waneer een boom aan de volgende voorwaarden voldoet, dan geeft de gemeente een 
vergunning om de boom te verplanten in plaats van te kappen:  

− De verplanting van de boom heeft goede kans van slagen. 

− De boom is van een duurzame houtsoort. 

− De boom heeft een fraai uiterlijk, dat wil zeggen een evenwichtig opgebouwde kroon. 

− De boom kan naar een geschikte groeiplek worden verplant. 
 

8.6 Herplantplicht 
 
Wanneer voor een boom met een bijzondere waarde een kapvergunning is verleend, dan 
wordt altijd een herplantplicht opgelegd, mits daar ruimte voor is. De herplant vindt zo 
mogelijk plaats op dezelfde plek en anders binnen hetzelfde perceel. Het is gewenst een zo 
groot mogelijk boomsoort te kiezen die op de plek tot wasdom kan komen. Via een advies 
van de groenbeleidsmedewerker zal hier sturing aan worden gegeven. Slechts in bijzondere 
situaties zal de exacte soort worden voorgeschreven. 
 

8.7 Illegale kap 
 
Het zonder vergunning vellen of rigoureus snoeien van meer dan 20% uit de kroon (zoals 
kandelaberen) van een kapvergunningspichtige boom is illegale kap. Maar ook het zonder 
vergunning ernstig beschadigen of ontsieren van een boom is strafbaar. Bij overtredingen 
wordt volgens het vigerende beleid van de gemeente overgegaan op strafbepalingen zoals 
bedoeld in de APV en de Bomenverordening. Als illegale kap wordt geconstateerd, zal de 
gemeente aangifte doen van het strafbare feit. Het streven is het opleggen van boetes. Er 
wordt gekeken in hoeverre overgegaan wordt naar het opleggen van boetes. 
 
Een herplantverplichting kan ook als sanctie worden opgelegd bij illegale kap. Dit geldt 
zowel voor publieke als voor particuliere bomen. Uitgangspunt hierbij is, dat de kwaliteit en 
waarde van het groen die verloren gaat, wordt gecompenseerd.  
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9. De kapvergunning en de Omgevingsvergunning  
 

9.1  Inleiding op de Wabo 
 
De wetgever heeft het doel op korte termijn de Omgevingsvergunning in te voeren. De Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 4 november 2008 aangenomen in de 
Eerste Kamer, een klein jaar nadat de Tweede Kamer haar akkoord erop had gegeven. De 
richtdatum voor invoering staat op 1 januari 2010. Momenteel worden de richtlijnen die 
voortvloeien uit de Wabo door de wetgever en de betrokken ministeries vormgegeven. 

De Wabo is een procedurewet die het mogelijk maakt om een integrale aanvraag in te 
dienen, één procedure te doorlopen en één beschikking af te geven. Met integraal wordt 
bedoeld de samenvoeging van vergunningen die gelijktijdig dienen te worden aangevraagd 
met het oog op één beoogd eindresultaat. Bijvoorbeeld een kapvergunning, een 
inritvergunning en een bouwvergunning van de gemeente voor de realisatie van een 
garage1. 

Daarnaast kan de betreffende aanvraag straks digitaal worden ingediend. Met de 
Omgevingsvergunning wordt namelijk ook ingezet op verbetering van de elektronische 
dienstverlening. VROM ontwikkelt het Omgevingsloket Online. Dit digitale loket is een 
landelijk systeem, waar de lokale overheden (zoals provincie, waterschap en gemeente) op 
worden aangesloten. Dit digitale loket bevordert de eenvoud en transparantie bij het 
aanvragen van vergunningen voor bedrijven en burgers. Het Omgevingsloket Online bestaat 
uit een aanvraagmodule (digitale checklist & aanvraagformulier) en een dossiermodule. 
Burgers en bedrijven kunnen hiermee eenvoudiger en sneller een aanvraag doen en 
overheden hebben onafhankelijk van tijd en plaats de beschikking over de gegevens die 
nodig zijn voor de beoordeling hiervan.  

Onder de Omgevingsvergunning vallen als eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals 
die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op beleidsterreinen van 
andere departementen gaan mee, zoals vergunningen op het gebied van monumenten, 
natuurbescherming, flora en fauna en water. De kapvergunning valt ook onder de 
Omgevingsvergunning. Het inhoudelijke toetsingskader van een vergunning verandert 
overigens door de Wabo niet.  

De Omgevingsvergunning en het digitale loket betekenen grote veranderingen voor de 
gemeente in haar werkwijze en communicatie met burgers. De gemeente is thans doende 
zich zoveel mogelijk te informeren over de Omgevingsvergunning en het digitale loket. De 
overheid heeft een aantal gemeenten een koppositie verleend voor de invoering van de 
Omgevingsvergunning. De gemeente Zoeterwoude hoort daar niet bij. Onze buurgemeente 
en koploper Leidschendam-Voorburg, heeft het digitale loket al in werking genomen. De 
betrokken gemeentelijke ambtenaren worden door het ministerie van VROM opgeleid 
alvorens de gemeente zich aansluit bij de Omgevingsvergunning online.  

Voor de kapvergunning heeft de Omgevingsvergunning de volgende gevolgen. Bij 
samenhang van een kapvergunning en een bouwvergunning, of een kapvergunning met een 
andere vergunning zoals de aanleg van riolering of een inrit, zullen deze aanvragen 
gelijktijdig en in samenhang worden ingediend en beoordeeld. Het digitale loket 
‘Omgevingsvergunning online’ zorgt derhalve voor een stroomlijning van de behandeling van 

                                                
1
 Dit is slechts een fragment van wat de Wabo werkelijk betekent, doch het is hier niet de plaats om 

hier uitgebreid op in te gaan 
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de aanvragen. Dit betekent dat de samenwerking tussen de ambtenaren van de gemeente 
Zoeterwoude nog nauwer wordt.  

Omdat de gemeente Zoeterwoude nog in een voorbereidende fase verkeert naar de 
invoering van de Omgevingsvergunning, kan in deze beleidsnota nog niet worden ingegaan 
op de gevolgen hiervan op de procedures inzake kapvergunningen.  

Wel kan voorzichtig worden gesteld dat de procedures van een kapvergunning, die niet in 
relatie staat tot een andere vergunning niet zullen afwijken van de huidige procedure, die in 
het volgende hoofdstuk staat beschreven. Dit, met de kanttekening dat met de komst van 
het digitale loket de aanvragen ook digitaal kunnen worden ontvangen, daar waar dit thans 
nog niet mogelijk is. 

De procedure in samenhang tot andere vergunningen is in hoofdstuk 9.3 beschreven. Tot de 
invoering van de Omgevingsvergunning is het namelijk noodzakelijk dat een duidelijke 
procedure beschreven is, zeker wat betreft kapvergunning die in relatie staan tot 
bouwprojecten. De gemeente wil namelijk voorkomen dat kapvergunningen onnodig 
vertragend werken op bouwprojecten.  
 

9.2 De procedure beoordeling aanvraag kapvergunning 
 
I De aanvraagfase 
Een kapvergunning dient te worden aangevraagd bij het college van B&W (verder: B&W) 
(art. 4:1 Awb). Vanuit de Awb gelden een aantal vereisten voor de aanvraag. Dit betreffen de 
naam en het adres van de aanvrager; de dagtekening; een aanduiding van de beschikking 
die wordt gevraagd en de ondertekening van de aanvraag.  De aanvrager verschaft voorts 
de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover 
hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (art. 4:2 Awb). Deze gegevens en bescheiden 
betreffen een situatietekening van de positie van de boom. 
 
B&W zal voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier 
vaststellen (art. 4:4 Awb). Het formulier voor het doen van de aanvraag wordt zodanig 
ingericht, dat de aanvraag vanzelf aan de vereisten voor een aanvraag voldoet. 
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag en na ontvangst van eventuele nader 
ingediende stukken, bevestigt de ambtenaar de ontvangst daarvan op schriftelijke wijze. “Zo 
spoedig mogelijk” wil zeggen dat, in Zoeterwoude, maximaal drie werkdagen na ontvangst 
de ontvangstbevestiging wordt verzonden. Deze bevestiging hoeft niet meer te bevatten dan 
een bevestiging van de ontvangen stukken.  Op die manier wordt verzekerd dat de 
ontvangstbevestiging tijdig uitgaat. 

In het geval een aanvraag niet aan de vereisten voldoet, wordt de aanvrager in de 
gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen en de aanvraag aan te vullen. Indien die 
stukken niet binnen de gestelde termijn van vier weken worden ontvangen, zal B&W 
besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (art 4:5 Awb). Dit besluit om de 
aanvraag niet te behandelen, wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken 
nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

Zodra de aanvraag compleet is, wordt op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad 
(Leids Nieuwsblad) de aanvraag gepubliceerd ter kennisneming. Zulks onder vermelding dat 
tegen de desbetreffende aanvraag geen bezwaar kan worden aangetekend maar dat 
bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing op de aanvraag. 
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Het is mogelijk dat na een afwijzing van een kapvergunning wederom een aanvraag daartoe 
wordt ontvangen. Deze aanvraag wordt afgewezen, tenzij, conform artikel 4:6 van de Awb, 
de aanvrager nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden weet te vermelden. 
Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, zal 
B&W de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking. 

II De voorbereidingsfase 
Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent 
de relevante feiten en de af te wegen belangen (art 3:2 Awb). 
In de voorbereidingsfase wordt de aanvrager gehoord. Hiervan wordt afgezien, indien B&W 
van zins zijn de kapvergunning te verlenen en geen beperkingen stelt aan die 
vergunningverlening. Dat horen kan ofwel mondeling als schriftelijk gebeuren (art. 4:9 Awb). 
De behandelend ambtenaar overweegt of de hoorplicht geldt aan het bepaalde in artikel 4:7 
Awb: 

1. Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel 
of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar 
voren te brengen, indien:  

a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager 
betreffen; en 

b. die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft 
verstrekt.  

2. Het eerste lid geldt niet indien sprake is van een afwijking van de aanvraag die 
slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn. 

Een kapvergunning treft vaak meerdere belanghebbenden dan de aanvrager. Denk 
bijvoorbeeld aan de bewoners van het naastgelegen perceel, die van de schaduw van de 
boom genieten. Ook belanghebbenden dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun 
zienswijze naar voren te brengen, maar dit geldt juist als het college van zins is de 
kapvergunning toe te kennen (art. 4:8 Awb): 

1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende 
die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal 
hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te 
brengen, indien:  

a.de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de 
belanghebbende betreffen; en  

b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.  

2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een 
wettelijke verplichting gegevens te verstrekken. 

Daarbij wordt door de behandelend ambtenaar wel gelet of de hoorplicht geldt op basis van 
de voorwaarden die onder a en b en 2. zijn gesteld. Ook in dit geval kan worden gekozen 
voor de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling de zienswijze te ontvangen. 
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In enkele gevallen kan de overweging tot horen van de aanvrager en de belanghebbende 
geheel achterwege blijven (art. 4:11 Awb). Dit kan, indien  

a. de vereiste spoed zich daartegen verzet, of 

b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar 
voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben 
voorgedaan, of 

c. het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de 
belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.  

III De besluitvormingsfase 
Uiteraard heeft de behandelend ambtenaar in de voorbereidende fase reeds een indruk 
gehad of de aanvraag zou worden toegekend of afgewezen. Immers, anders had geen 
beslissing kunnen worden gemaakt over het horen van de aanvrager of overige 
belanghebbenden. Die voorlopige conclusie is het resultaat van de ervaring van de 
behandelend ambtenaar en zijn algemene kennis van het kapbeleid. 
Pas op basis van alle verkregen informatie betreedt de ambtenaar de besluitvormingsfase. 
Aan de hand van de elders in dit beleidsstuk opgenomen overwegingen die ten grondslag 
kunnen liggen aan het toekennen of weigeren van een kapvergunning, stelt de behandelend 
ambtenaar zijn beslissing op aanvraag op.  

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (3:47 Awb), die wordt vermeld 
bij de bekendmaking van het besluit (3:48 Awb). De overweging die de ambtenaar in deze 
beslissing motiveert betreft: 

Welk belang weegt zwaarder: het (algemene en/of individuele) belang tot het behoud van de 
boom of het (algemene en/of individuele) belang dat wordt gediend met het kappen van de 
boom? 

Zoals uit de zinsnede blijkt, kunnen de algemene belangen zowel liggen bij het behoud als 
bij het kappen van de boom. Hetzelfde gaat op voor het individuele belang, waarmee wordt 
bedoeld het belang van de aanvrager en het belang van een specifiek aanwijsbare 
belanghebbende. Een voorbeeld van het algemeen belang tot behoud kan zijn de 
beeldbepalende functie die de boom heeft in de straat. Een voorbeeld van het algemeen 
belang tot kap kan zijn de realisatie van een bouwproject van meerdere woningen op die 
locatie. Een voorbeeld van een individueel belang tot behoud kan zijn dat de betreffende 
boom geplant is bij de geboorte van een kind. Een individueel belang tot kappen kan de 
overlast van de boom zijn door schaduw.  

De afweging wordt beheerst door artikel 3:4 Awb: 

1. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor 
zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen 
bevoegdheid een beperking voortvloeit. 

2. De voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen 
niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

IV De bekendmakingsfase 
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Tenslotte wordt het besluit al dan niet de kapvergunning te verlenen, bekendgemaakt (4:13 
Awb). Daarbij wordt vermeld krachtens welk voorschrift het besluit wordt genomen, zijnde de 
betrokken artikelen van de Bomenverordening van Zoeterwoude. De bekendmaking 
geschiedt, op basis van de Bomenverordening en de Awb, uiterlijk acht weken na ontvangst 
van de aanvraag. Deze termijn kan overigens worden verlengd met maximaal acht weken of, 
zo deze korter is, de termijn die B&W nodig denkt te hebben om tot een beslissing te komen. 
Deze verlenging van de beslistermijn deelt B&W aan de aanvrager mede en noemt daarbij 
de zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien 
(4:14 Awb). Overigens wordt de beslistermijn voor het geven van de beschikking opgeschort 
met ingang van de dag waarop B&W de aanvrager uitnodigt zijn aanvraag aan te vullen, tot 
de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is 
verstreken (4:15 Awb). 
Onder de bekendmaking wordt verstaan het toesturen van de beslissing op aanvraag naar 
de aanvrager en voorts het publiceren van de beslissing op aanvraag in het lokale huis-aan-
huisblad. Die publicatie verschilt van de beslissing op aanvraag, omdat deze niet de 
motivering vermeldt, doch alleen of de aanvraag is afgewezen of toegekend.  

De publicatie in het huis-aan-huisblad vermeldt: 

• welke boom het betreft 

• op welke grond de beslissing is genomen (het betreffende artikel van de 
Bomenverordening) 

• of de aanvraag is toegewezen of afgewezen 

• waar bezwaar kan worden ingediend (bij B&W) 

• wat de uiterlijke datum voor het ontvangen van het bezwaarschrift is 

• wat de vereisten voor het bezwaarschrift zijn. 

• de beslissing op aanvraag, vermeldt hetgeen hierboven is opgesomd, alsmede: 

• een beschrijving van de procedure tot op het moment van de beslissing op aanvraag 
(datum van ontvangst van de aanvraag, datum van ontvangst van nadere stukken, 
vermelding van een eventueel gevraagd advies) 

• de motivering van het besluit 

 

V De bezwaarfase 
De opschortende werking van de kapvergunning wordt teruggebracht naar drie weken en 
zulks wordt vermeld in de bekendmaking in het huis-aan-huisblad. 
 

Mocht een belanghebbende bezwaar maken, dan dient hij, ingevolge de Awb gelijktijdig 

a. een bezwaarschrift in te dienen 

b. een verzoek te doen bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening 

 

In het huis-aan-huisblad wordt aangegeven hoe een voorlopige voorziening kan worden 
aangevraagd. 

 

9.3 Kapvergunning in relatie tot bouwvergunning 
 
Bij de kapvergunning die wordt aangevraagd vanwege de bouw van een object, dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen ‘eenvoudige bouwvergunningen’, waarmee in deze 
nota de bouw van een enkele woning, garage, aanbouw of schuur wordt bedoeld, en 
bouwprojecten, die de ontwikkeling van een groter gebied betreffen. In alle gevallen staat de 



Bomenbeleid in Zoeterwoude 29

aanvraag van de kapvergunning voor de aanvrager in een ondergeschikte positie tot 
hetgeen de aanvrager daadwerkelijk nastreeft, namelijk het bouwen van het object. In een 
ander hoofdstuk van deze beleidsnota is reeds aangegeven hoe de gemeente Zoeterwoude 
de belangen tussen bouwen en bomen afweegt. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op 
de procedure van aanvraag en beslissing. 

 

 

Informatieverplichting  
Het gegeven dat de aanvrager van de bouwvergunning zich concentreert op de 
bouwvergunning, brengt met zich mee dat de kapvergunning vaak vergeten wordt, of op een 
later moment pas wordt aangevraagd. Dat dit probleem met de Omgevingsvergunning wordt 
ondervangen, moge duidelijk zijn. Tot het moment van de invoering hiervan wil B&W via de 
aanvraagprocedure en afgestemde werkprocessen er zorg voor dragen dat de 
kapvergunning gelijktijdig met de bouwvergunning wordt verstrekt. Daarmee voldoet zij dan 
aan de Wet samenhangende besluiten 2008. 
Op 1 juli 2008 is die Wet samenhangende besluiten in werking getreden en opgenomen in 
de Awb. Deze wijziging van de Algemene wet bestuursrecht heeft als doelstelling om de 
kwaliteit van de dienstverlening door de overheid te verbeteren en om het bestuursrecht 
slagvaardiger te maken. Met name is het doel dat burgers en bedrijven door het bestuur snel 
en volledig worden geïnformeerd over vergunningen die zij nodig hebben om hun 
activiteit(en) te verrichten. 

In artikel 3:20 Wet samenhangende besluiten (hierna: Wsb) wordt bepaald dat een 
aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het 
bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager 
te verrichten activiteit. B&W, of de behandelend ambtenaar, is derhalve verplicht de 
aanvrager van de bouwvergunning te informeren over andere vergunningen die wellicht 
noodzakelijk zijn, zoals een kapvergunning.  

Coördinatie tussen vergunningen 
Het overige van de Wsb betreft de coördinatie in het geval de aanvragen meerdere 
bestuursorganen betreffen. In de lijn van die voorgestelde coördinatie worden de aanvragen 
voor kapvergunningen en overige samenhangende vergunningen bij de gemeente 
Zoeterwoude intern ook gestroomlijnd. Het verschil met de interne samenwerking in het 
verleden is dat vanaf heden de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de bouwvergunning, 
nu duidelijker de coördinerende rol krijgt voor de overige vergunningen, zoals de 
kapvergunning. Die coördinatie betreft niet de inhoudelijke beslissing, maar de zorg dat de 
nodige beslissingen gelijktijdig gereed komen. Met deze coördinatie worden de termijnen 
voor bezwaar- en beroepsprocedures namelijk ook gestroomlijnd. 
Voor een goed beeld gaan wij terug naar het onderscheid tussen de eenvoudige 
bouwvergunningen en de bouwprojecten. Het ‘misbruik’ van de kapvergunning betekent dat, 
zo wijst de ervaring uit, bouwprojecten onnodig worden vertraagd. Om dit te begrijpen, is 
een terugblik op de bepalingen van de APV inzake de kap van bomen nodig. 

Verlening van de kapvergunning onder de APV 
Een  bezwaar of beroep schorst, zo luidt de Awb, niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht, tenzij bij verordening anders is bepaald. Om die reden was in de APV 
opgenomen dat een kapvergunning, altijd onder de opschortende voorwaarde wordt 
verleend dat de kap niet mag aanvangen voordat de bezwaartermijn verstreken is. De 
tweede vaste voorwaarde is dat, indien een bezwaar is ontvangen, de kap niet mag 
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plaatsvinden voordat het bezwaar is behandeld en de beroepstermijn is verstreken. Bij een 
beslissing op bezwaar wordt altijd de voorwaarde gesteld dat de kap niet mag aanvangen 
alvorens de beroepstermijn is verstreken en voorts niet mag aanvangen, indien beroep is 
aangetekend tegen de kap. 
De reden mag duidelijk zijn: het kappen van een boom is niet omkeerbaar en de belangen 
van derden dienen derhalve te worden gewaarborgd door de kapvergunning onder 
voornoemde opschortende voorwaarden te verlenen. In de beslissing op aanvraag en de 
publicatie in het huis-aan-huisblad werd de datum genoemd waarop die termijn verstreken 
is, zijnde zeven weken na de dagtekening van de beslissing op aanvraag. Dit betreft de 
wettelijke bezwaartermijn van zes weken plus de week ter tegemoetkoming aan de 
ontvangsttheorie als vastgelegd in de Awb. 

Terug naar het heden 
De problemen liggen derhalve in de opschortende voorwaarden: een bouwvergunning 
betekent dat na verlening direct kan worden aangevangen met de bouw, ongeacht of een 
bezwaarprocedure wordt gestart. Alleen een voorlopige voorziening van de bestuursrechter 
kan de bouwvergunning schorsen. Een kapvergunning echter, kent de opschortende 
voorwaarde dat niet gekapt mag worden totdat de procedure van bezwaar en eventueel 
beroep is doorlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de opschortende werking van de 
kapvergunning wordt gebruikt om de bouw te vertragen, in de hoop dat deze nimmer wordt 
gestart. 
De opschortende voorwaarde van de kap past bovendien niet in het streven om de 
regelgeving te vereenvoudigen. Immers, de Awb kent in artikel 8:81 reeds de mogelijkheid 
van het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank, om de werking van een 
verleende vergunning op te schorten. Dit dient gelijktijdig met het maken van bezwaar te 
gebeuren.  

Het afzien van de opschortende voorwaarde betekent dat in het vervolg in het huis-aan-
huisblad duidelijk wordt opgenomen waar en hoe de voorlopige voorziening kan worden 
aangevraagd. Om de belanghebbende voldoende tijd te geven, wordt een kortere 
opschortende voorwaarde aangehouden, namelijk drie weken vanaf de publicatie in het 
huis-aan-huisblad.  

Overigens werd van de opschortende voorwaarde van de kapvergunning bij 
bouwvergunningen nauwelijks gebruik gemaakt, indien het een ‘eenvoudige 
bouwvergunning’ betrof. Het gebeurt des te vaker bij bouwprojecten, waarvan de effecten 
vele malen groter zijn voor de directe omgeving en de weerstand bij met name omwonenden 
evenredig groter is.  

Bouwprojecten en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
Grotere bouwprojecten kennen (ook) in Zoeterwoude een afwijkende procedure van 
aanvraag tot vergunning, omdat gebruik wordt gemaakt van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de Awb. Zulks is temeer het geval, indien het 
bestemmingsplan een aanpassing behoeft. Die aanpassing gaat vooraf aan de aanvraag en 
het toetsen van de bouwvergunning, die pas na verkrijging van een vrijstelling van het 
bestemmingsplan mogelijk is. 

Deze voorbereidingsprocedure wijkt af van de reguliere procedure omtrent een aanvraag 
voor een vergunning. Grof omschreven ligt het verschil hierin, dat de inspraak van 
belanghebbenden en de mogelijkheid voor de aanvrager om daarop te reageren is 
toegevoegd vóór de besluitvormingsfase. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te 
nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor 
een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. Voorafgaand aan de ter inzage legging geeft 
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B&W in het huis-aan-huisblad kennis van het ontwerp. Belanghebbenden kunnen bij B&W 
vervolgens naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren 
brengen. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken, 
tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. De termijn vangt aan met ingang 
van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. 

De kapvergunning wordt nog dringender, indien voorafgaande aan de bouw het terrein 
bouwrijp moet worden gemaakt. Soms is hiervoor een sloopvergunning nodig, maar bij 
gebrek aan opstallen zijn er geen vergunningen nodig voor die voorbereidende handelingen.  

Samenvattend kan de kapvergunning, naar de mening van de aanvrager, op drie momenten 
het beste worden vergeven, namelijk 

1. indien dit moet plaatsvinden, bij de sloop van de opstallen 

2. indien dit nodig is, bij het bouwrijp maken van het terrein 

3. als het terrein reeds bouwrijp was en er geen sloop nodig is: voorafgaande aan de 
bouw 

Ter voorkoming van onnodige kap wordt, naar de mening van de gemeente, de 
kapvergunning het beste afgegeven indien vaststaat dat de bouw doorgaat. Dit kan zijn 

1. als zulks nodig was, juist nadat de vrijstelling van het bestemmingsplan is verkregen, 
en/of 

2. als uit de toetsing van de aanvraag voor de bouwvergunning gebleken is dat de 
bouwvergunning kan worden afgegeven. 

 
De afstemming bij bouwprojecten 
De oplossing ligt hierin, dat de kapvergunning wordt meegenomen in de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb, gelijktijdig met de vrijstelling op het 
bestemmingsplan of de bouwvergunning. Zulks dient dan te worden opgenomen in de 
Bomenverordening, omdat deze afdeling van toepassing is op de voorbereiding van 
besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.  
 
Het voordeel van deze procedure is:  
1. Belanghebbenden en overigen hebben voldoende gelegenheid hun zienswijze naar 

voren te brengen tijdens de voorbereidende fase 

2. Ook niet direct belanghebbenden kunnen hun zienswijzen naar voren brengen 

3. B&W zijn voorafgaande aan het te nemen besluit op de hoogte van de grieven van de 
belanghebbenden en niet-belanghebbenden 

4. Doordat de kapvergunning gelijktijdig wordt behandeld met de bouwvergunning, 
worden deze door belanghebbenden ook samenhangend gezien 

5. De bezwaarfase op grond van artikel 7:1 Awb wordt overgeslagen en men dient direct 
in beroep te gaan bij de rechtbank. Hierdoor wordt een termijn van tenminste 14 
weken na de oorspronkelijke beslissing van de gemeente bespaard. 
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Dit betekent dat de procedure voor de aanvraag van een kapvergunning er als volgt uit komt 
te zien. 

I De aanvraagfase 
Deze is gelijk aan de reguliere aanvraagfase als eerder beschreven. De aanvrager wordt 
voorts op de hoogte gesteld dat de aanvraag kapvergunning wordt meegenomen in de 
openbare voorbereidingsprocedure. 
 
II De voorbereidingsfase 
B&W legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende 
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. 

De stukken liggen ter inzage gedurende zes weken (art. 3:11 Awb). Deze terinzagelegging 
gaat tegelijkertijd met de terinzagelegging van de wijziging van het bestemmingsplan resp. 
bouwvergunning. Een coördinerende rol voor de ambtenaar RO die de aanvraag voor de 
vrijstelling op het bestemmingsplan resp. de bouwvergunning behandelt, ligt hier zeker in!  

Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft B&W in het huis-aan-huisblad kennis van het 
ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud (3:12 Awb). 
Indien het besluit tot één of meer belanghebbenden zal zijn gericht, zendt B&W voorafgaand 
aan de terinzagelegging het ontwerp toe aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 

Belanghebbenden maar ook anderen kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk 
of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen (3:15 Awb). De termijn 
voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang 
van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. De sluiting van die termijn ligt 50 dagen 
na de aanvang van de termijn, zodat rekening wordt gehouden met de post (6:9 en 6:10 
Awb). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indien 
geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig 
mogelijk nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken 
mededeling in het huis-aan-huisblad. 

III Besluitvormingsfase 
Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De termijn wordt in 
ieder geval afgestemd op de bouwvergunning.  
 
IV De bekendmakingsfase 
De coördinerend ambtenaar RO zorgt voor de bekendmaking, een en ander conform de 
procedure bekendmaking van de besluiten aangaande het bouwproject. Daarbij wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd voor de kap 
van de bomen.  
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10. Conclusie en aanbevelingen 
 
In Zoeterwoude zijn niet alleen gemeentelijke bomen waardevol voor de groene uitstraling 
van de openbare ruimte maar ook de particuliere bomen. Dit is met name het geval in het 
buitengebied, de dorpskernen en bebouwingslinten. Tegelijkertijd bevinden zich in de 
nieuwbouwwijken nauwelijks oude of waardevolle particuliere bomen omdat hiervoor geen 
ruimte is. Zoeterwoude beschermt haar bestaande gemeentelijke bomenstructuur en vult die 
waar nodig is aan, dit alles voorzover passend binnen het weidse landschap van het Groene 
Hart. Zoeterwoude streeft naar een groene uitstraling van woonkernen en stimuleert in het 
bijzonder het behoud van die bomen die bijdragen aan het historische karakter van de oude 
linten en dorpskernen. Zoeterwoude hanteert hierbij gebiedsgericht beleid. Dit resulteert bij 
de vaststelling van dit beleidsplan in: 
 

• een lijst met waardevolle gemeentelijke bomen;  

• integraal beleid tussen ruimtelijke ontwikkelingen en bomen;  

• het vervallen van de kapvergunningverplichting in de nieuwbouwwijken; 

• een goed onderbouwd kapvergunningbeleid, waarbij elke kapaanvraag aan een 
objectieve maatstaf wordt getoetst; 

 
Bovenstaande punten zullen de kwaliteit en de kwantiteit van het bomenbestand in 
Zoeterwoude ten goede komen.  
 
aanbevelingen 

 

• Het bomenbeleidsplan na vaststelling hiervan, tezamen met het groenstructuurplan 
via de website van gemeente Zoeterwoude publiceren zodat dit toegankelijk is voor 
de burger. Jaarlijks moet worden bekeken of de informatie op de site nog up-to-date 
is. 

• In geval een kapvergunning samenhangt met een Ruimtelijke Ontwikkeling kan al in 
vroeg stadium worden bepaald, in welk stadium de kapvergunning moet worden 
aangevraagd, aan welke vergunning de kapvergunning kan worden gerelateerd en 
welke procedure gevolgd moet worden. Bij de invoering van de 
Omgevingsvergunning lijkt dit opgelost te zijn. Geadviseerd wordt om vooruitlopend 
op de Omgevingsvergunning al toe te werken naar betere afstemming, zo mogelijk 
de integratie van de kapvergunning en de bouwvergunning in één geschrift.   

• Voor de groentoets is ambtelijk een opzet gemaakt. Geadviseerd wordt om deze 
toets na enkele jaren te evalueren en waar nodig te verbeteren.  

• De mogelijkheden onderzoeken of de waardevolle bomen opgenomen kunnen 
worden in het bestemmingsplan 

• De lijst van gemeentelijke waardevolle bomen is nog niet volledig. Voor de zomer 
van 2010 zal volledigheid gerealiseerd zijn. Daaropvolgend de lijst met waardevolle 
bomen iedere 5 jaar te controleren en te actualiseren. 

• Het Bomenbeleid iedere vijf jaar te controleren en te actualiseren. 
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Bijlage 2.   Lijst gemeentelijke waardevolle bomen 
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Waardevolle gemeentelijke Bomen

DORP
nr. adres aantal latijnse naam soort plantjaar reden  voor toekenning

1 Fuut 1 Tilia europaea 'Pallida' Koningslinde 1988 gedenkboom, koning Beatrix 50 jaar

2 Molenpad 1 Prunus avium Varikse Zwarte 2003 gedenkboom, geboorte prinses Amalia

3 Noordbuurtseweg, gemeentehuis 1 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 1940 leeftijd, Beeldbepalend

4 Watertje 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn 1979 gedenkboom, prinses Juliana 70 jaar

5 Watertje 1 Tilia tomentosa Linde 1950 leeftijd, beeldbepalendheid

6 Watertje 1 Tilia europaea   Hollandse linde 1950 leeftijd, beeldbepalendheid

7 Watertje 1 Platanus acerifolia Plataan 1950 leeftijd, beeldbepalendheid

8 Watertje 1 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 1950 leeftijd, beeldbepalendheid

9 Watertje 1 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 1950 leeftijd, Beeldbepalend

10 Veldzichtstraat/dr. Bouwdijkstraat 1 Fraxinus excelsior Gewone es 1950 leeftijd,beeldbepalendheid

11 Veldzichtstraat t.o. nieuwe C1000 1 Quercus robur Zomereik 1960 leeftijd, beeldbepalendheid

12 Weipoortseweg thv nr. 48 1 Tilia platyphyllos Grootbladige linde 1957 leeftijd, beeldbepalendheid

13 Weipoortseweg thv nr. 48 2 Tilia europaea Hollandse linde 1957 leeftijd, beeldbepalendheid

14 Zuidbuurtseweg thv nr 53 1 Platanus acerifolia Plataan 1956 leeftijd, beeldbepalendheid

15 Zuidbuurtseweg thv eiland Swetterhage 1 Ulmus carpinifolia Gladde iep 1950 leeftijd, beeldbepalendheid

16 Zuidhof 1 Quercus robur Zomereik 1960 leeftijd, beeldbepalendheid

17 Zuidhof 1 Quercus robur Zomereik 1960 leeftijd, beeldbepalendheid

18 hoek dr. Kortmannstraat/Loethe 1 Quercus Robur zomereik 1960? leeftijd, beeldbepalendheid

19 Loethe 1 Quercus Robur zomereik 1960? leeftijd, beeldbepalendheid

20 Loethe 1 Quercus Robur zomereik 1960? leeftijd, beeldbepalendheid



RIJNDIJK
nr. adres aantal latijnse naam soort plantjaar reden  voor toekenning

18 Hoge Rijndijk thv nr 127 1 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 1907 leeftijd, beeldbepalend

19 Hoge Rijndijk thv nr 48 1 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 1930 leeftijd, beeldbepalend

20 Julianapark 3 Robinia pseudoaccacia Valse acacia 1950 leeftijd, beeldbepalend, zeldzaam soort

21 Julianapark 2 Quercus robur Zomereik 1950 leeftijd, beeldbepalend

22 Eikenlaan 1 Tilia vulgaris Hollandse linde 1917 leeftijd, beeldbepalend

23 Lindelaan 1 Tilia tomentosa Zilverlinde 1988 gedenkboom, koning Beatrix 50 jaar

24 Lindelaan thv nummer 11/19 2 Platanus acerifolia Plataan 1917 leeftijd, beeldbepalend

25 Oranjelaan 1 Quercus robur Zomereik 1979 gedenkboom, prinses Juliana 70 jaar

26 Moerascypreslaan (Parochietuin) 1 Platanus acerifolia Plataan 1890 leeftijd, beeldbepalendheid

27 Moerascypreslaan (Parochietuin) 2 Aesculus hippocastanum pyramidalis Paardenkastanje 1890 leeftijd, dendrologische waarde

28 Populierenlaantje 3 Populus nigra Zwarte populier 1960 leeftijd, beeldbepalend

29 Wilgenhof/Eikenlaan 1 Salix alba "tristis" Treurwilg 1917 leeftijd, beeldbepalend

30 Hoge Rijndijk thv 285 1 Salix alba "tristis" Treurwilg 1950 leeftijd, beeldbepalend

31 Magrietstraat thv nr 7 1 Quercus palustris Moeraseik 1950 leeftijd, beeldbepalend

32 Beatrixstraat/Margrietstraat 1 Platanus acerifolia Plataan 1950 leeftijd, beeldbepalend

33 Antoniusstraat 1 Fraxinus excelsior Gewone es 1950 leeftijd, beeldbepalend

34 Hoge Rijndijk thv nr. 93 1 Quercus robur Zomereik 1950 leeftijd, beeldbepalend

35 Laan de goede Herder 5 Quercus robur Zomereik 1960 leeftijd, bijzondere natuurwaarde

36 Moerascypreslaan (begraafplaats) 1 Aesculus hippocastanum Paardekastanje 1927 leeftijd,beeldbepalend

37 Burgemeester Smeetsweg thv Heineken 1 Ulmus glabra Bergiep 1950 leeftijd, zeldzame soort

38 Burgemeester Smeetsweg thv Heineken 1 Ulmus glabra Bergiep 1950 leeftijd, zeldzame soort

39 Burgemeester Smeetsweg thv Heineken 1 Ulmus glabra Bergiep 1950 leeftijd, zeldzame soort

40 Burgemeester Smeetsweg (rotonde) 1 Populus italica Italaanse populier 1950 leeftijd, beeldbepalend











 

Bijlagen Bomenbeleid in Zoeterwoude 

Bijlage 3. Boomstructuur volgens Groenstructuur en -beleidsplan  
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Bijlage 4. Technische kwaliteitseisen bomen 
 
 
4.1 Algemene uitgangspunten bomen 
 

• Bij nieuwbouwprojecten voor het openbare gebied als norm 0,9 boom per woning hanteren. 

• Bij het kappen van bomen in bosplantsoen afhankelijk van de beschikbare ruimte minimaal 
50% van de bomen herplanten. 

• Als groennorm 50 – 75 m2 openbaar groen per woning aanhouden. 
 
4.2 Technische uitgangspunten 
 

• Plantgaten voor bomen in gras, beplanting en verharding voorzien van bomengrond 
(voedselrijke zwarte grond, voorzien van analyse gegevens). 

• De bovenste laag van plantgaten ten behoeve van nieuwe bomen in verharding voorzien van 
een laag bomenzand ter dikte van de laag funderingszand onder de bestrating. 

• Bomenzand aanbrengen overeenkomstig de Standaard RAW Bepalingen 2005.  

• Voorkom dat pekelwater in boomspiegels kan lopen. 
 

4.3 Soortkeuze 
 

• Gebruik boomsoorten die passen bij de locale omstandigheden qua grondsoort, functie, 
lichttoetreding en gebruik. 

• Bij de boomkeuze moet aandacht worden besteed aan een evenwichtige verdeling van 
soorten. 

• Vorm- en leibomen worden in principe niet toegepast. 

• Knotbomen alleen toepassen als er een duidelijke relatie is met het omringende landschap is. 

• Niet elke boom groeit goed in verharding of is geschikt voor toepassing in het openbaar 
groen. De gemeente Zoeterwoude bepaalt of een boom geschikt is. 

• In verharding geen soorten toepassen waarvan bekend is dat ze door de opdrukkende 
werking van wortels de verharding kunnen beschadigen, of hier maatregelen tegen treffen 
(bijvoorbeeld door toepassen worteldoek). 

• In doorgaande boomstructuren geen boomsoorten toepassen die extra gevoelig zijn gebleken 
voor heersende ziekten, zoals bacterievuur, iepziekte, watermerkziekte en kastanjeziekte. 
Buiten deze structuren kiezen voor de meest resistente soorten en cultuurvariëteiten. 

• In of boven verhardingen en watergangen geen boomsoorten toepassen die problemen 
opleveren voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld druipen 
van linden, vruchten van sierappels etc. 

 
4.4 Specifieke uitgangspunten 

 
4.4.1 Nieuwe bomen 

• Bomen in rijen worden direct op de definitieve afstand geplaatst. 

• Bomen in het midden van de boomspiegel planten. 

• Bij het planten van bomen tussen haakse parkeervakken moet een ruimte ter grootte van 2,5 
meter rondom de stam vrijgehouden worden om stamschade tijdens parkeren te voorkomen.  

• Bomen bij parkeervakken voorzien van een permanente boombescherming. 

• Wanneer een plantvak te smal is voor bomen met een onderbeplanting, moet gekozen 
worden voor één van de twee beplantingstypen. Zie voor de minimale breedte van een 
plantvak het desbetreffende groentype. 

• Bomen zo ver mogelijk uit de rijweg planten i.v.m. aanrijdings- en strooizoutschade. 

• De afstand tussen de stam van een boom en een draaicirkel (van vrachtwagens) dient min. 
0,5 x de kroondiameter bij volle wasdom te bedragen. 

• Bomen bij voorkeur in gras of in voldoende grote vakken met beplanting planten. 

• Bij bomen in verharding geen gebruik maken van boomroosters. 

• Minimale benodigde bovengrondse groeiruimte voor bomen (in meters): 
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 Bijlage 5. 10 regels voor de bescherming van bomen op bouwlocaties  
 
 

 
 

 
1. Bescherm de stam en de wortels 
Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden 
vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter 
grootte van de kroonprojectie.  
 
Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval 
de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de 
boombeheerder en/of een vakkundig 
boomverzorger. 
 
2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de 

boom  
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het 
wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is 
in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot 
beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het 
afsterven van wortels tot gevolg heeft. 
 
 
 
3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie  
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om 
bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is 
dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats rijplaten. 
 
 
 
4. Verstoor de bovengrond niet 
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de 
kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte 
voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels. 
 
 
 
 
5. Voorkom beschadiging van de wortels 
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel 
mogelijk handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf 
centimeter dik. 
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6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan 
Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. 
Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd 
boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. 
Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen. 
 

 
7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk 
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte 
vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het 
grondwaterniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of 
pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. 
Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen. 
 
 
 
8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen 
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of 
kalk bij bomen. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige 
boomverzorgers uitvoeren 

Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige 
kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is. 
 
 
 
 
 
 
10. Plaats geen dichte verharding over de wortels 
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, 
waardoor wortels afsterven. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, 
indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden! 
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Situatie: Gemeten 
vanaf: 

Boom  
1

e
 

grootte 

Boom 
2

e
 grootte 

Boom 
3

e
 grootte 

Opmerkingen 

Hoogte volwassen boom maaiveld > 15 8-15 < 8  

Tussen bomen onderling midden stam 12-15 8-12 6-8  

Tot gevels midden stam 8 5 4  

Tot kruispunten/uitritten midden stam 5 3 2,5  

Tot lichtmasten midden stam 8 5 4 afhankelijk van 
armatuur 

Tot ondergrondse 
afvalcontainers 

midden stam 8 6 4  

Wijkontsluitingswegen midden stam 3 niet toepassen niet toepassen vrij zicht 

Overige wegen midden stam 1,25 1,25 1,25 vrij zicht 

 

• Minimale benodigde ondergrondse groeiruimte voor bomen (in meters): 
 
Situatie: Gemeten vanaf: Boom 

1
e
 grootte 

Boom 
2

e
 grootte 

Boom 
3

e
 grootte 

Tot kabels en leidingen 
(met mantelbuis) 

midden stam tot zijkant 
buis/leidingstraat 

1,5 1,0 0,8 

Tot kabels, leidingen 
en huisaansluitingen 

midden stam tot zijkant 
buis/leidingstraat 

2,5 2,0 1,5 

Tot rioleringen midden stam tot zijkant 
buis 

3,5 3,0 3 

 

• Minimale overige eisen standplaats (in meters): 
 

Situatie: Boom 
1e grootte 

Boom 
2e grootte 

Boom 
3e grootte 

Afmeting boomspiegel 1,2 x1,2 0,9 x 0,9 0,9 x 0,9 

Doorwortelbare ruimte 12 m3 9 m3 6 m3 

 
 

4.4.2 Bestaande bomen 
• Er dienst altijd gewerkt te worden volgens de 10 regels voor bescherming van bomen 

• Deze tien geboden moet op ieder kantoor op het bouwterrein bij de voorbereiding, de directie, 
de kantine en de vergaderzaal worden opgehangen. 

• Indien er werkzaamheden binnen de kroonprojectie van te sparen bomen moeten worden 
uitgevoerd, is schriftelijke toestemming van de gemeente Zoeterwoude nodig.  

• Streven naar handhaving van te sparen bomen op hun huidige standplaats. De volgorde die 
daarbij aangehouden wordt is: sparen, verplanten en pas in het uiterste geval kappen. 

• Wanneer tijdens de werkzaamheden een boom beschadigd wordt die gehandhaafd had 
moeten blijven, dan wordt de grootte van het schadebedrag bepaald met behulp van de 
rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB’. Dit is een rekenmethode die door boomtaxateurs 
wordt gebruikt om de waarde van een boom in een geldbedrag uit te drukken. De veroorzaker 
van de schade is verantwoordelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.  

• De grondwaterstand bij de te handhaven bomen mag niet worden gewijzigd tijdens het 
bouwproces. Aanbrengen van bronbemaling wordt vooraf aan de gemeente Zoeterwoude 
gemeld waarbij de noodzakelijke maatregelen om bomen te sparen worden afgesproken.  

• Snoeiwerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na overleg met de afdeling Ruimtelijk 
Beheer van de gemeente Zoeterwoude. 
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Bijlage 6 Inventarisatie verleende kapvergunningen 2006-2008 
 
 2006 2007 2008 
Particulier 
buitengebied 

2 4 3 

Particulier 
landschapp. linten 

7 4 8 

Particulier 
‘nieuwbouw’ 

21 6 16 

Gemeentelijke 
bomen  

37 20 28 

totaal 67 34 55 
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Bijlage 7. Beoordelingsformulier bij kapaanvragen 



Lokatie boom:
Naam beoordeler: ambtenaar/extern

GEGEVENS BOOM WAARDE VOOR DE OMGEVING
Algemeen opmerking / toelichting Waarde voor de natuur
aantal en soort: onderdeel ecol. verbindingszone: ja / nee
leeftijd: beschermde fauna: ja / nee
diameter stam: ecologische waarde: laag / gemiddeld / hoog
plantwijze: sollitair / laanboom / anders: Waarde voor het beeld
conditie boom: goed / gemiddeld / slecht karakteristiek voor: straat / wijk / plek
groei: goed / gemiddeld / slecht markering openbare ruimte: ja / nee
levensverwachting: 5 jaar / 5-10 jaar / meer dan 15 jaar dendrologische waarde: laag / gemiddeld / hoog namelijk:
stabiliteit/breukvastheid: goed / gemiddeld / slecht Waarde voor dorpsschoon
gevaar/risico: laag / gemiddeld / hoog onderdeel groenstructuurplan: ja / nee

Cultuurhistorische waarde
GEGEVENS STANDPLAATS herdenkingsboom: ja / nee namelijk:
Verhouding beschikbare ruimte ten opzichte van de standplaats karakteristieke soort: ja / nee namelijk:
de boom is te groot voor zijn standplaats: ja / nee karakteristieke groeiwijze: ja / nee namelijk:
de boom wordt binnen 10 jaar te groot voor zijn standplaats: ja / nee typerend voor: ontstaansgeschiedenis / anders, nl.
afstand tot particulier eigendom dat overlast ondervindt: ……..… m Waarde voor recreatie en leefbaarheid
Aard overlast recreatieve waarde ja / nee namelijk:
schaduw / wegnemen licht: ja / nee Landschappelijke waarde
bladval: ja / nee standplaats: binnen / buiten de bebouwde kom
vruchtval: ja / nee markering landschap: ja / nee
ernstige plak / druipen: ja / nee typerend voor: bodemgesteldheid / waterhuishouding
aantrekken vogels of insecten: ja / nee
wortelopdruk: ja / nee
overlast van andere aard: ja / nee namelijk:
Mate van overlast CONCLUSIE
eenmalige overlast: ja / nee namelijk: Mate van overlast klein / gem / groot
terugkerende overlast: ja / nee namelijk: Belang van behoud klein / gem / groot
gevaarlijke situatie of risico: ja / nee namelijk: Belang van verwijdering klein / gem / groot
overlast voor meerdere bewoners: ja / nee namelijk: kapvergunning weigeren / verlenen
Onderhoudsmaatregelen (financiele) herplant ja / nee
regulier onderhoud mogelijk: ja / nee namelijk: aantal en soort
ingrijpende maatregelen mogelijk: ja / nee namelijk: maat
verplanten: ja / nee kosten
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Bijlage 8 Waarde en belang van bomen (uit Groenstructuur- en beleidsplan 
Zoeterwoude) 

 
Aan het bureau van de gemeentelijke groenbeheerder wordt vaak de overlast van bomen 
geventileerd. Bomen werpen schaduw op de huizen, de bomen staan nieuwbouw in de weg, 
bomen drukken stoepen kapot, bomen vernielen kabels en leidingen. Hoewel de boom dus 
vaak als lastpost wordt bestempeld, mag de waarde ervan niet onderschat worden.  

 
Economie 
− Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van bomen de monetaire waarde van 

huizen, buurten en bedrijfsterreinen verhogen tot wel 10%. Een straat met mooie bomen 
blijkt de koper meer waard te zijn dan een stenige omgeving. Voor de gemeente komt dit 
terug in een hogere ontoerende zaakbelasting (OZB). ‘Groene’ gemeenten zijn vaak 
welvarende gemeenten. 

− Bomen zijn een relatief goedkope manier voor het verbeteren van de verkeersgeleiding 
en het benadrukken van architectonisch doeleinden. 

 
De toepassing van bomen uit economischer motieven is een kwestie van visie, durf en 
kennis. Door bij de aanleg van een nieuwe wijk te investeren in een kwalitatief hoogwaardig 
bomenbestand, wordt de economische waarde daarvan verhoogd.2 

 
Ecologie 
− Bomen vormen een belangrijke schuil, broed- en foerageerplaats voor diverse flora en 

fauna. Bomen trekken insecten en daardoor vogels aan. Veel mensen waarderen de 
aanwezigheid van vogels. Zonder bomen in het bebouwd gebied zou de natuurbeleving 
hiervan sterk achteruitgaan.  

− Iedere bomenstructuur, die vanuit het buitengebied de bebouwing inloopt, is een 
ecologisch infrastructuur, waarlangs planten en dieren de stad inkomen. 

 
Welzijn 
− Lichamelijke gezondheid wordt direct positief beïnvloed doordat bomen de lucht koeler 

en schoner maken; 
− Groen heeft een positieve invloed op het psychisch welzijn van de mens. Met groen in 

de buurt blijken mensen minder snel gestresst te zijn en kunnen zij zich makkelijker 
ontspannen; 

− Volwassen bomen vormen herkenningspunten in het (stedelijk)landschap. Bomen 
vormen een belangrijk aandeel voor de belevingssfeer van de straat/wijk (historisch 
besef, natuurbeleving, besef seizoenen); 

− Bomen kunnen, net als gebouwen een monument zijn voor onze cultuurgeschiedenis. 
Monumentale bomen kunnen als cultuurhistorisch monument opgenomen worden in het 
landelijk of gemeentelijk register van monumentale bomen.  

 
Bomen hebben dus een positieve invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij 
aanvraag tot kappen dient niet alleen het belang van de aanvrager, maar ook het algemeen 
belang in het oog te worden gehouden. Afgevraagd moet worden of door de kap van de 
boom, het algemeen belang niet te zeer aangetast worden. Als toch tot kappen wordt 
besloten dient serieus gekeken te worden naar compensatie op basis van de aangetaste 
waarden. 

                                                
2
 bron: Bomenstichting 




