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Bomenverordening
DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2005;
gelet op de gemeentewet;
BESLUIT:
de 'Bomenverordening Gemert- Bakel' vast te stellen.

Artikel 1 Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand
1.

2.

3.

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die
noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een monumentale boom of -bomen of
andere bijzondere houtopstand.
Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, verlenen voor
een bepaalde, monumentale houtopstand, indien zij een vergunning tot vellen voor deze houtopstand geweigerd hebben.
Onder duurzame maatregelen, als bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen:
het onderzoek naar de kwaliteit van de houtopstand en de groeiplaats;
a.
structurele groeiplaatsverbetering;
b.
bescherming van de groeiplaats;
c.
kroonsnoei (herstel- en stabilisatiesnoei);
d.
kroonverankering;
e.
herinrichting omgeving ter versterking van het monumentaal karakter;
f.
hekwerk en plaquettes.
g.

4.

De bijdrage kan worden verleend aan:
de eigenaar van de grond waarop zich houtopstand bevindt;
a.
een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke
b.
gebruik heeft van de grond waarop zich de houtopstand bevindt.

5.

Burgemeester en wethouders kunnen, naast het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde,
diensten verlenen voor het onderhoud en de instandhouding van een houtopstand. Desgewenst
kunnen zij hiervoor een schriftelijke, meerjarige overeenkomst sluiten.

Artikel 2 Procedure bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand
1.
2.
3.

4.

Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, respectievelijk
vijfde lid van artikel 1 moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond
waarop zich de houtopstand bevindt.
De bijdrage wordt slechts verleend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger dan wel door de gemeente, wordt bijgevoegd en vooraf door burgemeester
en wethouders is goedgekeurd.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan vorm en inhoud van de
aanvraag en de aanvraagprocedure.

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage
1.

2.
3.

4.

1

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de bijdragen vast voor de in artikel 1 bedoelde
maatregelen. Zij kunnen een maximumbijdrage vaststellen voor de maatregelen ter verrichten
aan één boom of één andere houtopstand.
De bijdrage wordt alleen toegekend voor de kosten, die vooraf door Burgemeester en Wethouders
zijn goedgekeurd.
De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat:
de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger;
a.
de maatregelen binnen 1 jaar na toekenning worden uitgevoerd;
b.
de boom in alle opzichten behoorlijk in stand wordt gehouden.
c.
Aan het verlenen van de bijdrage kunnen door de burgemeester en wethouders nadere voorwaarden worden gesteld.
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Artikel 5 Uitbetaling bijdrage
De bijdrage wordt uitbetaald indien:
Burgemeester en Wethouders is gebleken dat de maatregelen naar behoren zijn getroffen;
a.
binnen 15 maanden na toekenning van de bijdrage de rekening van de boomverzorger is overgeb.
legd.

Artikel 6 Het vervallen van de bijdrage
1.

De toekenning van de bijdrage vervalt, zodra:
degene aan wie de bijdrage is toegekend ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd
a.
wordt over de houtopstand te beschikken;
de houtopstand teniet is gegaan;
b.
niet wordt voldaan aan de bepalingen van deze bijdrageregeling;
c.
niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij toekenning van de bijdrage;
d.
de eigenaar een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die ontbonden wordt.
e.

2.

Ingeval de eigendom van de houtopstand gedeeltelijk overgaat of de houtopstand gedeeltelijk
teniet gaat, bepalen burgemeester en wethouders of en in hoeverre voor het overblijvende deel
van de houtopstand verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 29 september 2005
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