Beoordelingsformulier vellen beschermde houtopstand
(paragraaf 3.5 Handboek Groen)
Zaaknummer
Organisatie aanvrager
Naam aanvrager
Datum aanvraag

: ..................
: ..................
: ..................
: ..................

Beoordeeld door
Datum beoordeling

: ..................
: ..................

Aangevraagde boom/bomen:
Aantal
: ..................
Soort
: ..................
Stamdiameter
: ..................
Boomnummer
: ..................
Locatie
: ..................
A. Algemeen
1. Staat de houtopstand op de groene kaart?
Ja, monumentaal, waardevol of in boomzone
Ja, belevingsboom, ga naar vraag 12
Nee (ga naar beoordelingsformulier NIET beschermde houtopstand)
2. Is de schriftelijke motivatie tot kap bijgevoegd?
Ja, namelijk..................
Nee
3. Is een overzicht van de overige vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig
zijn voor de realisatie van het project bijgevoegd?
Ja
Nee
N.v.t.
4. Indien bouw of aanleg ter plaatse van de beschermde houtopstand de reden tot
ontheffingsaanvraag is, is hier een zwaarwegend maatschappelijk belang¹ mee gemoeid?
Ja, namelijk..................
Nee
N.v.t.
5. Is de onderbouwing waaruit blijkt dat alternatieven voor (her)inrichting of aanpassing van
de plannen voldoende onderzocht zijn en als onmogelijk of zeer onwenselijk aangemerkt
zijn bijgevoegd?
Ja
Nee
N.v.t.
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6. Indien de houtopstand gerooid dient te worden vanwege een ruimtelijke ontwikkeling,
zoals bouw, ophoging of aanleg van werken dient een Bomen Effect Analyse (BEA)
aangeboden te worden. Is de BEA bijgevoegd?
Ja
Nee
Nee, een (extern) boomtechnisch adviseur is van oordeel dat de bomen niet van
waarde zijn
N.v.t.
7. Indien gevaarzetting de reden tot ontheffingsaanvraag is, zijn de alternatieven voor kap
voldoende onderzocht zijn en als onmogelijk of zeer onwenselijk aangemerkt en is een
onderbouwing hiervan bijgevoegd?
Ja
Nee
N.v.t.
8. Indien de houtopstand gerooid dient te worden vanwege een ruimtelijke ontwikkeling,
zoals bouw, ophoging of aanleg van werken dient een vooronderzoek flora en fauna
uitgevoerd te worden. Is een vooronderzoek (aanwezigheid van broedende vogels,
beschermde zoogdieren, amfibieën en reptielen of planten in of in de directe omgeving van
de houtopstand, waarbij gecontroleerd of de geplande maatregelen een verstorend effect
hebben op de aanwezige flora en fauna en wat de gevolgen zijn van de verstoring in
relatie schade aan flora en fauna) bijgevoegd?
Ja, geen verstoring
(ga naar vraag 11)
Ja, verstoring
(ga naar vraag 9)
Nee, omdat
(ga naar vraag 11)
N.v.t.
(ga naar vraag 11)
Indien uit vooronderzoek is gebleken dat schade aan flora en fauna wordt aangebracht door het verlenen van een
ontheffing van het verbod tot vellen, kan het college van Burgemeester en Wethouders uitsluitend ontheffing
verlenen indien tevens een ontheffing Flora- en faunawet is verstrekt door het daartoe bevoegde gezag.

9. Indien uit het vooronderzoek flora en fauna blijkt dat schade aan flora en fauna kan
worden veroorzaakt: Is de natuurtoets bijgevoegd?
Ja
Nee
10. Is de ontheffing Flora- en faunawet verstrekt?
Ja
Nee
11. Beschermwaarde boom :
Onderdeel van een boomzone
Waardevol
Monumentaal

(ga door naar vraag 12)
(ga door naar vraag 29)
(ga door naar vraag 34)
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B. Belevingsbomen en boomzone (zie paragraaf 3.5 Handboek Groen)
12. Is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang¹?
Ja
Nee
13. Is de houtopstand naar boomdeskundige maatstaven niet langer te behouden?
Ja
Nee
14. Vraagt de omgeving in z’n totaliteit om een herinrichting, omdat bijvoorbeeld een groot
gedeelte van de bomen aan verjonging toe is?
Ja
Nee
15. Is de houtopstand ziek (fatale aandoening) of dood?
Ja
Nee
16. Levert de houtopstand gevaar op voor de omgeving (bijvoorbeeld: sociale veiligheid,
verkeersveiligheid, Politiekeurmerk Veilig Wonen)?
Ja
Nee
17. Doen zich situaties voor waarbij noodkap vereist is (bijvoorbeeld: omvalgevaar, takbreuk,
besmettelijke ziekte)?
Ja
Nee
18. Is een boomverzorgende maatregel of dunning in houtopstand gewenst?
Ja
Nee
19. Veroorzaakt de houtopstand schade aan bebouwing/riool/wegen/gresbuizen etc.? Dit is pas
een reden om tot velling over te gaan als voldaan is aan de onderhoudsplicht van dergelijke werken. Indien de
houtopstand schade veroorzaakt die of niet door onderhoudsplicht of beheermaatregelen weg genomen
kunnen worden of onevenredig duur zijn, dan kan dit een grond tot velling zijn.

Ja
Nee
20. Is de houtopstand te groot is voor de tuin c.q. plantsoen?
Ja
Nee
21. Zorgt de houtopstand zorgt voor ernstige overlast (bijvoorbeeld wortelopdruk, schaduw)?
Zie ook paragraaf 3.21 handboek groen. Bij dit criterium wordt ook gekeken naar mate van overlast en hoe
lang deze per dag of periode duurt. Er zal daarbij gekeken worden of snoeien of een andere beheermaatregel
niet tot de mogelijkheden behoord. Biologische processen van de boom worden niet als overlast gezien
(bessen(val), vruchten, stuifmeel, pluisvorming, insecten, bladval), enkel in extreme gevallen van uitzonderlijke
grote overlast kan dit een grond tot velling zijn

Ja
Nee
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22. Zorgt de houtopstand voor ernstige lichtbelemmering? Bij dit criterium wordt gekeken naar een
aantal uren per dag, gedurende meerdere maanden per jaar, staat de houtopstand in een particuliere tuin,
staat de houtopstand aan de achtergevel van de woning. (zie 3.21 handboek groen)

Ja
Nee
23. Betreft het niet-inheemse soorten die vervangen zullen worden door inheemse soorten?
Ja
Nee
24. Is de conditie van de houtopstand zeer slecht (momentopname die aangeeft dat de houtopstand
zodanig verzwakt is dat hij geen overlevingskansen heeft)?

Ja
Nee
25. Heeft de houtopstand een gevaarlijke plakoksel?
Ja
Nee
26. Indien het naaldboom betreft? Heeft deze een slechte aanhechting, waardoor deze als
zodanig gevaarlijk is?
Ja
Nee
27. Is verjonging van de houtopstand gewenst (door middel van herplant)?
Ja
Nee
28. Is er geen andere oplossing mogelijk is voor het vellen in verband met een bouwproject,
wegreconstructie, bodemsanering etc. Er dient bij aanleg- en bouwwerkzaamheden onderzoek te
worden gedaan naar mogelijke alternatieven.

Ja
Nee
Ga door naar vraag 36
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C. Waardevolle houtopstanden (zie paragraaf 3.5 Handboek Groen)
29. Levert de houtopstand gevaar op voor de omgeving?
Ja, bijvoorbeeld instabiel en/of breukgevoelig
Ja, bijvoorbeeld stamdoorns (zoals bij Gleditsia) op een door de gemeente ingerichte
speelplek in bespeelbare ruimte (gazon of verharding) of bij een doorgang kleiner dan 1,00
meter of binnen een afstand van 1,00 meter van een voet- of fietspad.
Nee
30. Vormt de houtopstand een bedreiging voor de volksgezondheid?
Ja, bijvoorbeeld gevaar voor verspreiding van besmettelijke (boom)ziekten en plagen
Ja, bijvoorbeeld giftige vruchten of bladeren op of naast een ingerichte speelplek of
schoolplein.
Nee
31. Veroorzaakt de houtopstand zwaarwegende overlast? (zie paragraaf 3.21 Handboek Groen)
Omschrijving overlast
Totaal oordeel zwaarwegende overlast:
Ja
Nee
32. Doet het vellen van de houtopstand niet af aan het functionele geheel van het lijn- of
vlakelement?
Ja, de functie van het lijn- of vlakelement blijft behouden
Nee, de functie van het lijn- of vlakelement blijft niet behouden
33. Prevaleert het vellen van de houtopstand een zwaarwegend algemeen belang¹ bij alle
betrokken belangen boven duurzaam behoud van de houtopstand.
Ja, namelijk ..................(zie 3.5 lid c handboek groen)
Nee
Ga door naar vraag 36
D. Monumentale houtopstanden (zie paragraaf 3.5 Handboek Groen)
34. Levert de houtopstand gevaar op voor de omgeving?
Ja, instabiel en/of breukgevoelig.
Nee
35. Vormt de houtopstand een bedreiging voor de volksgezondheid?
Ja, gevaar voor verspreiding van besmettelijke (boom)ziekten en plagen
Nee
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E. Belang van boombehoud
36. Stabiliteit / breukvastheid
a. wortelstelsel
: slecht /
b. stam
: slecht /
c. kroon
: slecht /
d. onlosmakelijk deel van het geheel :

matig / redelijk / goed
matig / redelijk / goed
matig / redelijk / goed
ja / nee / niet vast te stellen

(bijv. een groep dicht op elkaar staande bomen met in elkaar verstrengelde kronen)

37. Verhouding boom / beschikbare groeiplaats
a. Huidige leeftijdsfase
: jeugdfase/ halfwasfase / volwasfase
b. huidige grootte van de boom
: klein / gemiddeld / groot
c. toekomstige grootte van de boom : 3e grootte / 2e grootte / 1e grootte
d. plantafstand tot kadastrale grens : ..................
e. huidige kroonomvang
: breedte in meters..................
f. huidige ruimte bovengronds
: voldoende / onvoldoende
g. uiteindelijke kroonomvang
: breedte in meters..................
h. toekomstige ruimte bovengronds : voldoende / onvoldoende
i. huidige ruimte ondergronds
: voldoende / onvoldoende
j. toekomstige ruimte ondergronds : voldoende / onvoldoende
38. Leeftijd

: ..................

39. Levensverwachting

: ..................

40. Overige belangen
a. Specificatie

: ja / nee /
: ..................

n.v.t.

41. Hoeveel punten heeft de boom bij de beoordeling groene kaart gekregen?
..................
F. Eindafweging - advies
Belevingsbomen en boomzone:
Wordt een van de vragen 2 t/m 10 met nee beantwoord:
weigeren (boomzone)
Wordt een van de vragen 12 t/m 28 met ja beantwoord:
verlenen
Wordt geen van de vragen 12 t/m 28 met ja beantwoord:
weigeren
Vraag 2 t/m 10 zijn niet van toepassing op belevingsbomen, wel op boomzones
LET OP: in een boomzone geldt altijd herplantplicht
Waardevolle bomen:
Wordt een van de vragen 2 t/m 10 met nee beantwoord:
Wordt een van de vragen 29 t/m 33 met ja beantwoord:
Wordt geen van de vragen 29 t/m 33 met ja beantwoord:

weigeren
verlenen, mits goede reden
weigeren

Monumentale bomen:
Wordt een van de vragen 2 t/m 10 met nee beantwoord:
Wordt een van de vragen 34 of 35 met ja beantwoord:
Wordt geen van de vragen 34 of 35 met ja beantwoord:

weigeren
verlenen, mits goede reden
weigeren
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G. Besluit
42.

Weigeren / Verlenen / Aanhouden
a. onder standaardvoorwaarden
• Niet-gebruik tijdens bezwaartermijn periode.
• Niet-gebruik tot besluit genomen is op een andersoortige vergunning
(Bomenverordening artikel 4).
• Niet-gebruik tijdens broedseizoen (Flora en Faunawet, Bomenverordening artikel 8,
derde lid).
• Deze vergunning vervalt wanneer hiervan binnen één jaar na het onherroepelijk
zijn van de vergunning geen volledig gebruik is gemaakt;
b. onder bijzondere voorwaarden
• Bescherming van de overige bomen/planten tegen beschadiging
(Bomenverordening artikel 9, derde lid).
• Overige bijzondere voorschriften (Bomenverordening artikel 8).
• Totdat voldaan is aan paragraaf 3.5 Handboek Groen, lid C, dat er bij aanleg en
bouwwerkzaamheden onderzoek dient te worden gedaan naar mogelijke
alternatieven
Noodkap:
• Zie paragraaf 3.5 Handboek Groen.

43. Werkzaamheden
a. Wenselijkheid/mogelijkheid herplanten
b. Wenselijkheid/mogelijkheid verplanten
c. Wenselijkheid/mogelijkheid tillen
d. Wenselijkheid/mogelijkheid handhavende maatregelen

:
:
:
:

ja /
ja /
ja /
ja /

nee /
nee /
nee /
nee /

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

44. Indien bij 43a ja, omschrijving herplantwerk:
a. soort
: ..................
b. maat
: ...................
c. locatie
: ..................
d. aantal
: ..................
e. aanplantdatum : ..................
45. Indien bij 43b en/of
a. Wat
b. Wanneer
c. Door wie
d. Van locatie
e. Naar locatie

43c en/of 43d ja, omschrijving toegestane werkzaamheden:
: ..................
: ..................
: ..................
: ..................
: ..................

46. Financiële herplantverplichting
Hoogte bedrag

: ja / nee
: ..................

47. Bijlagen
a. ..................
b. ..................
c. ..................
d. ..................
e. ..................
¹ Zwaarwegend maatschappelijk belang:
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A Maatschappelijke, economische en milieuhygiënische belangen op wijk- of stadsniveau.
B. Stedelijke vernieuwing.
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