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Bos, bomen en bomenkap 
Amelisweerd
Regels en overrulen

Ik geef het regelmatig aan: op iedere kubieke meter (stedelijke) omgeving in Nederland is een berg regels van toepassing. Iets dat zelfs bij mij 

verbazing wekt. Door de bomen het bos niet meer zien; als jurist probeer ik dat te voorkomen door met grote regelmaat bijscholing te volgen en 

eindeloos leeswerk te doen. Maar toch word ook ik bij afhandeling van casussen soms verrast door ‘aardige’ doorkijkjes in wet- en regelgeving. 

Wat voorbeelden rond velling van bomen. 
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Zoals onze vakgroep nu wel weet, is de Wet 
natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 van 
kracht geworden. De Boswet is vanaf dat moment 
vervangen door hoofdstuk 4 Houtopstanden 
Wnb. In Nederland is er voor de velling van bos op 
grond van dit hoofdstuk van de Wnb een meld- en 
herplantplicht, met daarbij een flink aantal vrijstel-
lingen. In artikel 4.3 lid 3 Wnb staat dat Provinciale 
Staten bij verordening regels kunnen stellen over 
de bosbouwkundige wijze van deze verplichte 
(Wnb-)herplant. Daarnaast mogen gemeenten en 
provincies vanaf 2017 ook velverboden maken 
voor houtopstanden die onder deze (provinciale) 
meld- en herplantplicht vallen. Voor bijzonderhe-
den over dit alles verwijs ik u naar de Wnb.

Soms heeft de gemeenteraad per abuis,  of 
gewenst een gemeentelijk velverbod voor deze 
houtopstanden. Dat is geen probleem: er kan 
een omgevingsvergunning voor velling worden 

afgegeven. Is er echter een omgevingsvergunning 
nodig voor meerdere activiteiten op grond van ver-
plichte samenloop, dan moet men opletten; moge-
lijk zijn er dan ook adviescommissies bij betrokken. 
Die willen soms zo goed, zo gedegen en zo snel 
mogelijk landschapsherstel realiseren. Kortom, een 
fikse herplantplicht komt als voorschrift aan de 
omgevingsvergunning. Dan is het wel zaak hoofd-
stuk 4 van de Wnb in het achterhoofd te houden. 
Wat Provinciale Staten over de bosbouwkundige 
wijze van herplant in hun Verordening Natuur heb-
ben staan, wisselt per provincie. Daarbij kan ook 
een andere wijze van herplant voorgeschreven zijn 
dan hetgeen het voorschrift van de omgevingsver-
gunning weergeeft. De volgende vraag is dan welk 
voorschrift voorgaat. Of kan er op tijd een onthef-
fing van de herplantplicht Wnb worden verkregen, 
om zodoende wel de herplantplicht van de 
omgevingsvergunning te kunnen uitvoeren?

Bomenkap Amelisweerd Tracébesluit
Indien de gemeenteraad en belanghebbenden 
tegen bomenkap voor aanleg van een Rijksweg 
zijn, hoe kan het dan dat de aanleg en de velling 
toch doorgaan? 
Ook hier komt dat door de wet- en regelgeving. 
Leidend is de Tracéwet. Deze wet is juist ontwor-
pen om het bovenstaande not in my backyard 
te omzeilen. De Tracéwet is van toepassing op 
aanleg van infrastructuur van nationaal belang, 
zoals rijkswegen, spoorwegen en kanalen. Zo heeft 
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu, in het kader van deze wet het Tracébesluit 
voor verbreding van de A27 genomen. Op 19 
januari 2017 werd dit besluit gepubliceerd; ieder-
een die eerder een zienswijze op dit besluit heeft 
ingebracht, kan tot 2 maart in beroep gaan bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS). Een Tracébesluit wordt genomen na 
een grondige voorbereiding, waarbij betrokkenen 
inspraak hebben op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Nu wil ‘inspraak hebben’ nog 
niet zeggen dat de minister verplicht is een besluit 
te nemen in overeenstemming met deze inspraak. 
Het blijkt in de praktijk bijzonder lastig om een 
Tracébesluit aangepast of vernietigd te krijgen. 

Velling bos
De reguliere meld- en herplantplichten van de 
oude Boswet (nu de Wnb) voor velling van bos, 
blijven ook bij een Tracébesluit van toepassing. 
Valt het bos echter binnen de in het kader van de 
Boswet/Wnb vastgestelde bebouwdekomgrens, 
dan is voor velling geen melding of herplant-Wnb 
nodig. Het tracé van de A27 loopt onder andere 
door gemeente Utrecht en Bunnik en door het bos 

Amelisweerd.  Het lijkt erop dat de bomenkap rond 
Amelisweerd toch buiten deze komgrens valt. In 
dat geval geldt de meld- en herplantplichten-Wnb. 
In de gemeente Utrecht is er op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening wel vrijstelling 
van het gemeente-lijke velverbod en er is geen 
omgevingsvergunning voor velling nodig. Voor 
bomen die in Bunnik buiten een bebouwde kom-
Wnb staan, geldt ook vrijstelling van het Bunnikse 
velverbod. Zou er wel een gemeentelijk velverbod 
zijn, dan kan de minister het besluit omtrent de 
omgevingsvergunning overrulen. Wel blijft in 
beginsel het beleid rond omgevingsvergunning-
verlening ook voor de minister het toetsingskader. 
Het landgoed Amelisweerd is in zijn totaliteit 
aangewezen als een complex met de status van 
Rijksmonument.  

De strook bos langs de A27 valt echter buiten de 
contour van dit Rijksmonument. Op dat vlak is er 
dus geen bescherming. 
Voor Rijkswaterstaat (RWS) geldt voor velling van 
houtopstanden de Samenwerkingsovereenkomst 
‘Uitvoering Boswet Rijkswaterstaat’ (26 oktober 
1995), die tussen de ministeries van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat 
is gesloten. Kort gezegd komt het hierop neer: 
indien RWS bij projecten voor landwegen, oever-
verbindingen en kanalen houtopstanden velt 
die buiten de bebouwde kom in de zin van de 
Wnb staan, herplant RWS ook. Dat alle gevelde 
houtopstanden buiten de bebouwde kom worden 
herplant, ongeacht of de betreffende hout- 
opstand een uitzondering geniet in de Wnb,  
volgt uit deze Samenwerkingsovereenkomst.  

De Samenwerkingsovereenkomst is niet van 
toepassing binnen de bebouwde kom op grond 
van de Wnb. Daar gelden namelijk de regels van 
de gemeenten. De Samenwerkingsovereenkomst 
wijkt op een paar punten af van de gebruikelijke 
werkwijze van de Wnb. Alle houtopstanden langs 
wegen en kanalen (dat wil zeggen alle boomsoor-
ten) vallen volgens de overeenkomst namelijk 
onder de werking van de Wnb (mits buiten de 
bebouwde kom). Ook vellingen van kleinere 
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oppervlakten die niet onder de plichten van de 
Wnb vallen, worden in het kader van de overeen-
komst gemeld en herplant. 
Wel is er een langere termijn voor herplant en 
boscompensatie, namelijk tien jaar in plaats van 
de gebruikelijke drie jaar. Boscompensatie is in dat 
geval ook toegestaan in andere delen van het land 
dan daar waar de velling is uitgevoerd. Voor de in 
het kader van het Tracébesluit te vellen 31 hectare 
bos komt 36 hectare herplant terug. 

Het Tracébesluit geldt als een omgevingsvergun-
ning, waarbij ten behoeve van een project van 
nationaal belang, met toepassing van artikel 2.12, 
lid 1 onder 2, onder 3 Wabo, van het bestemmings-
plan of de beheersverordening wordt afgeweken. 
Daardoor werkt dit Tracébesluit rechtstreeks 
door in het ruimtelijke beleid van de betrokken 
gemeenten. Verder blijft een aanlegvergunning-
stelsel, een omgevingsvergunning voor de uitvoer 
van werkzaamheden, voor het vellen van houtop-
standen door het Tracébesluit buiten toepassing. 
Gemeenteraden zijn verplicht om binnen een jaar 
nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden, 
het bestemmingsplan in overeenstemming met 
het Tracébesluit vast te stellen. Verder geldt het 
Tracébesluit als een voorbereidingsbesluit, zoals 
bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke orde-
ning. In het plangebied kunnen dus niet zomaar 
andere ontwikkelingen doorgang vinden. 

Belanghebbenden die op het ontwerp-Tracébesluit 
een zienswijze hebben ingediend, of belang- 
hebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden  
verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren 
hebben gebracht, hebben de mogelijkheid om  
binnen zes weken na de dag waarop het 
Tracébesluit ter inzage is gelegd, beroep in te  
stellen bij de ABRvS. Deze bestuursrechter beslist 
als enige instantie. Nog een belangrijk detail is dat 
gemeenten en provincie als gevolg van de Crisis- 
en herstelwet geen beroep tegen het Tracébesluit 
kunnen instellen. Gemeenten en provincies staan 
dus voor wat de rechtsbescherming betreft buiten 

spel. Belanghebbenden moeten bovendien direct 
in hun beroepschrift aangeven welke bezwaren zij 
tegen het besluit hebben. Een pro-formaberoep 
kan niet worden ingesteld. Na de termijn van zes 
weken kunnen geen nieuwe bezwaren meer  
worden aangevoerd. Belangenorganisaties moeten 
dus flink doorwerken om hun beroep tijdig en  
volledig in te dienen.

Bomenkap met beroep op de rechter  
voorkomen?
De minister heeft beoordelingsvrijheid tot keuze 
van het tracé. Zij hoort echter wel mogelijke 
alternatieven in haar besluit mee te laten wegen 
en de voor- en nadelen af te wegen. De rechter 
heeft echter niet tot taak om de waarde of het 
maatschappelijke gewicht dat aan de betrokken 
belangen moet worden toegekend naar eigen 
inzicht vast te stellen. De rechter kan slechts 
concluderen dat de door de minister te maken 
belangenaf-weging in strijd is met artikel 3:4 lid 
2 Awb, wanneer de betrokken belangen zodanig 
onevenwichtig zijn afgewogen, dat de minister 
niet in redelijkheid tot haar besluit is gekomen. Wel 
is er de trend naar een indringendere toets door de 
rechter van die ministeriële belangenafweging. 

Verder geeft rechtspraak aan dat ook individu-
ele belangen meer reden horen te geven tot 
het onderzoeken en afwegen van alternatieven. 
Belanghebbenden zullen het alternatief tot 

behoud van de bomen echter zeer gedegen en 
wel direct met deskundigenonderzoek moeten 
onderbouwen. Zomaar een tegenwerping in het 
beroep inbrengen zal geen doel treffen. Ondanks 
de vurige wens tot not in my backyard. 
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Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/
juridisch adviseur groen, natuur en landschap 
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel 
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs adviseert 
over alle aspecten met betrekking tot stedelijke 
natuur.
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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Tevens ontzorgt Boomrooierij 

Weijtmans opdrachtgevers door overname 

van het complete beheer van gebieden, zie 

www.tilburgsbos.nl

Met deze gezonde blik op de toekomst blijft 

Weijtmans zich profi leren tot een vooraan-

staand speler op haar vakgebied.
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algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

In verband met toegenomen werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste planner
Je dient te beschikken over:

• Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit

• Stressbestendigheid

• HBO werk- en denkniveau

• Affi niteit met groen

• Goede communicatieve vaardigheden

• Teamspirit

Neem voor interesse of vragen contact met ons op.
(013-511 14 83 of algemeen@weijtmans.nl)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6508


