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verduidelijkend memo omtrent het raadsvoorstel 7e wijziging van de gewijzigde APV
gemeente Velsen 2009

In de raadsvergadering van 23 oktober 2014 heeft de raad besloten de verordening tot 6 e wijziging van
de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2009, met inbegrip van de bijlagen 1 en 2 vast
te stellen. Sinds inwerkingtreding van deze wijziging is een vergunning voor het vellen van
houtopstanden alleen nog vereist voor houtopstanden die staan vermeld in de bij de APV vastgestelde
bijlagen.
Voor inwerkingtreding van de 6e wijziging was het op grond van artikel 4:13, eerste lid, van de APV
verboden om zonder vergunning van het bevoegd gezag (het college van B&W) bomen en
houtopstanden van een bepaalde diameter op 1,30 m hoogte te vellen of te doen vellen. Op dit verbod
waren voorts een aantal uitzonderingen opgenomen in het tweede lid.
Na inwerkingtreding van de 6e wijziging van de APV geldt het verbod om zonder vergunning van het
college houtopstanden te vellen of te doen vellen op grond van artikel 4:13 APV alleen nog voor
houtopstanden die staan vermeld op de lijst monumentale- en waardvolle bomen in de gemeente
Velsen (bijlage 1) of die staan weergegeven op de overzichtstekeningen en een bepaalde diameter
hebben (bijlage 2). Het betreft hier dus in feite deregulering (vermindering in regeldruk). Alleen voor
bomen of gebieden waarvan aangenomen wordt dat het college een vergunning eventueel vanwege de
bijzondere waarde van de houtopstand zou willen weigeren, wordt een vergunningplicht opgenomen.
De overige bomen kunnen zonder vergunning van het college worden geveld.
Het had eigenlijk reeds bij de vaststelling van de 6e wijziging van de APV in rede gelegen om de
bijlagen 1 en 2 niet als bijlage bij de APV op te nemen, maar ervoor te kiezen om het college de
bevoegdheid te geven de lijst en de gebieden door middel van een aanwijzingsbesluit aan te wijzen. Dit
is echter abusievelijk niet gebeurd. Dit had wel in de rede gelegen omdat het verlenen van een
vergunning voor het vellen van de in de bijlagen opgenomen houtopstanden immers ook al een
bevoegdheid van het college is.
Het is dus voor de duidelijkheid niet zo dat bomen van de lijst of in gebieden die in de bijlagen staan
vermeld nooit geveld kunnen worden. Voor deze bomen geldt alleen dat er altijd een door het college
afgegeven vergunning nodig is voordat deze bomen geveld kunnen worden. Bij het verlenen van een
dergelijke vergunning dient een afweging te worden gemaakt tussen de bijzondere waarde van de
houtopstand en het belang van het kappen van de houtopstand.
Wanneer de lijst en de overzichtstekeningen bijlagen zijn bij de APV is het aan de raad om eventuele
wijzigingen daarin vast te stellen. Het is te verwachten dat er regelmatig wijzigingen aangebracht
moeten worden in de lijst en/of de gebiedsaanduidingen om deze actueel te houden. Er kunnen immers
bomen verloren gaan door bijvoorbeeld een storm, maar het kan ook zo zijn dat er bomen of gebieden
aan de lijst moeten worden toegevoegd omdat bescherming daarvan gewenst wordt geacht vanwege
de bijzondere waarde van een boom of gebied. Het is echter erg bewerkelijk om telkens wanneer een
dergelijke wijziging nodig wordt geacht, langs de raad te moeten om die wijziging vast te laten stellen.
Vandaar dat aan de raad is voorgesteld de 7e wijziging van de APV vast te stellen waarmee de
bevoegdheid om de bomenlijst en de gebiedsaanduidingen vast te stellen bij het college komt te liggen.

