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Toelichting beleid boom op bomenlijst 

Vergunningvrij 

Een particuliere boom die binnen de bebouwde kom staat en die niet voorkomt op de “Bomenkaart  

behorende bij het Kapbeleid”, kunt u zonder vergunning kappen. Een uitzondering op deze regel is 
indien de boom in een Groene kaart gebied staat. Hiervoor is een andere regeling van toepassing. 

Vergunningplicht 

Als u een boom wilt kappen die wel op deze bomenkaart voorkomt, hebt u een omgevingsvergunning 
nodig De boom kappen zonder vergunning is verboden. 

Slechts indien één van de volgende uitzonderingssituaties van toepassing is, is het kansrijk dat 
medewerking wordt verleend aan een omgevingsvergunning: 

 Indien gevaar voor de veiligheid dreigt; of 

 ter bestrijding bepaalde besmettingsziekten bij bomen 

Via een deskundigenrapport moet worden onderbouwd dat één van deze uitzonderingssituaties van 

toepassing is. Meer informatie vindt u in paragraaf 3.4 van het Kapbeleid van de gemeente De Bilt. 
 

Overige bescherming 

De Flora-en faunawet verbiedt het kappen van bomen waarin beschermde flora en fauna aanwezig 

zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. In het broedseizoen, globaal 

tussen 15 maart en 15 juli, mag u geen kapwerkzaamheden verrichten indien u broedende vogels 
verstoort 
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