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zomaar?
Doel van kapvoorschriften
Het doel van kapvoorschriften is het behoud van bomen.
De aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning wordt
getoetst aan meerdere factoren zoals de natuur- en
milieuwaarde, de landschappelijke waarde, de waarde van
de houtopstand voor het dorpsschoon en dergelijke.
Ter bescherming van deze waarden kan de vergunning
worden geweigerd. Het behoud van de bomen wordt
afgewogen tegen andere belangen, zoals het belang van
degene die als eigenaar tot kappen wil overgaan. De boom
kan bijvoorbeeld voor te veel schaduwwerking zorgen of de
wortels beschadigen het riool.
Worden houtopstanden illegaal gekapt of gaan zij door
andere oorzaken verloren, dan kan een herplantplicht
worden opgelegd. Het is ook mogelijk een
onderhoudsplicht op te leggen als zij ernstig in het
voortbestaan worden bedreigd. Ook in verband hiermee
vindt een belangenafweging plaats.

Procedure
Bij de vakbalie Bouwen en Wonen kunt u voor het
aanvragen van een kapvergunning speciale formulieren
krijgen. U kunt deze ter plaatse invullen en afgeven of
opsturen naar het adres: Gemeente Geldermalsen,
Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Wanneer nodig kan
de gemeente nog om aanvullende informatie vragen.
Binnen enkele dagen zal een ambtenaar van het bureau
Groenvoorziening en Algemene Dienst de aanvraag ter
plaatse komen beoordelen.
Het college van burgemeester en wethouders beslist zo
spoedig mogelijk op de aanvraag om vergunning (uiterlijk
binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag).
Tegen het besluit tot het verlenen van de gevraagde
kapvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes
weken bij het college een bezwaarschrift indienen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn bepalingen opgenomen over het
kappen van bomen. In het kort komt het erop neer dat, behoudens enige
uitzonderingen, voor elke boom waarvan de stamdoorsnede op 1.30 meter boven het
maaiveld groter is dan 20 cm een kapvergunning nodig is. In deze folder een korte
toelichting.

Gedurende deze termijn ligt de vergunning ter inzage bij de
vakbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis te
Geldermalsen. Het besluit wordt gepubliceerd in de
gemeentelijke informatierubriek in het ‘Nieuwsblad
Geldermalsen’ en op de gemeentelijke website
www.geldermalsen.nl.
De leges voor een kapvergunning bedragen € 11,34
(tariefwijzigingen voorbehouden). Bij weigering van de
vergunning hoeft u geen leges te betalen.

Uitzonderingen
Er is geen kapvergunning nodig voor:
wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs
landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit
populieren of wilgen, voor zover deze niet zijn geknot;
vruchtbomen, geen hoogstammen zijnde, en
windschermen om boomgaarden;
fijnsparren en andere coniferen, niet ouder dan 12 jaar,
bestemd om te dienen als kerstbomen;
kweekgoed;
houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
houtopstand die deel uitmaakt van een bij het Bosschap
geregistreerde bosbouwonderneming en niet ligt binnen
een bebouwde kom, tenzij deze houtopstand een
zelfstandige eenheid vormt en/of geen grotere oppervlakte
beslaat dan 10 are, of wel in geval van een rijbeplanting,
gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen
omvat dan 20;
houtopstand die wegens ziekte of ter voorkoming van
(uitbreiding van) ziekte moet worden geveld volgens de
Planteziektenwet of in opdracht van burgemeester en
wethouders;
het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier
onderhoud;
het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel
bij daarvoor geschikte boomsoorten;

houtopstanden, die geen bomen zijn, met een oppervlakte
kleiner dan 100 m2.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de
vakbalie Bouwen en Wonen, tel. (0345) 58 66 86.

