
Veel gestelde vragen over bomen (FAQ) 
 
De gemeente Noordwijk is binnen de gemeentegrenzen eigenaar van bijna alle bomen in de openbare 
ruimte en is, als eigenaar, verantwoordelijk voor het bomenbeheer. Boombeheer houdt in dat de 
bomen verzorgd, gesnoeid en gecontroleerd worden op conditie/vitaliteit en stabiliteit.  
 
De gemeente hecht waarde aan een groene gezonde leefomgeving. Daarom vindt zij het behoud van 
bomen belangrijk. Bomen worden in de regel gehandhaafd, ondanks eventuele negatieve aspecten 
die als overlast ervaren kunnen worden.  
 
De gemeente kapt liever geen bomen. Toch kan het voorkomen dat er een boom gekapt moet 
worden, omdat een boom ziek is, omdat deze (te veel) schade veroorzaakt aan de omgeving of omdat 
de boom te gevaarlijk is en de (openbare) veiligheid in het geding is.  
 
Bomen worden eens per drie á vier jaar gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf op conditie en 
veiligheidsrisico’s. Na deze controle volgt de periodieke snoei. Bomen die dood zijn worden dan 
gelijktijdig geveld.  
In principe is het de bedoeling dat, als er voldoende ruimte is, dode bomen vervangen worden, tenzij 
er geen kabels en leidingen in de weg liggen.  
 
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente verzoeken van bewoners om bomen 'eens flink te toppen', 
'de kop eruit te halen' of 'terug te snoeien'. De reden hiervoor is meestal een gebrek aan lichtinval in 
huis of tuin. Wij bekijken per situatie of snoei noodzakelijk/mogelijk is.  
 
Het blijkt vaak dat bewoners de term 'snoeien' anders opvatten dan de gemeente. Voor de gemeente 
beperkt snoeien zich tot het verwijderen van overhangende en dode takken en behoud van de vorm 
van de boom. Het drastisch snoeien waar bewoners vaak om vragen, zoals 'toppen', 'de kop eruit te 
halen' of 'terug snoeien van takken' verstoort de ontwikkeling van de boom te veel en kan daarom 
bijna nooit worden ingewilligd. 
 
Hieronder enkele veel gestelde vragen.  
 
 

Snoeien van bomen 
 
Mag ik zelf een gemeenteboom snoeien? 
Nee, de boom is eigendom van de gemeente. Wanneer u deze boom snoeit, dan wel schade aan toe 
brengt is dit een strafbare handeling. De gemeente voelt zich dan genoodzaakt om (juridische) actie te 
ondernemen. 
 
Ik wil mijn boom kandelaberen/de top er uit snoeien, mag dat zo maar? 
Nee een boom kandelaberen/de top er uit snoeien mag niet zomaar. Voor een dergelijke rigoureuze 
vorm van snoei moet u een kapvergunning aangevraagd worden.  
Als de boom al een keer in het verleden gekandelaberd is geweest hoeft u hier geen kapvergunning 
voor aan te vragen. U dient wel de gemeente/omgevingsdienst (ODWH) op de hoogte te stellen. 
 
 

Kappen van bomen 
 
Wanneer moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom? 
Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor 
stevig snoeien, kandelaberen en dergelijke. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel 
zonder vergunning verwijderen. 
 
In dit kader wordt onder een boom verstaan een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als 
afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte 
boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. 
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de APV van de gemeente Noordwijk 
 
 



Bomen kappen  
Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer 
drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom 
wilt verwijderen. 
Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. 
 
Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 
of kijken op de website van de ODWH. 
Als u direct een omgevingsvergunning wilt aanvragen, kan dit via het Omgevingsloket online. 
 
Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding 
doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. 
 
 

Melding openbare ruimte doen 
 
De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, 
parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. 
 
Heeft u een opmerking over de speelplek bij u in de buurt of over het groenonderhoud in uw straat? 
Ligt misschien een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? Of ziet u ergens een fietswrak of een 
storing aan een verkeerslicht? Geef dit dan door via een melding openbare ruimte. 
 
Een melding over de openbare ruimte kunt u doen via de website van Verbeterdebuurt. Op deze 
website kunt u uw meldingen en ideeën over de openbare ruimte kwijt. U kunt uw melding volgen en 
andere meldingen bekijken. U ziet bijvoorbeeld of iemand anders de melding al heeft gedaan. Ook 
wordt u met een e-mail op de hoogte gehouden van de status van uw melding. Vermeld zo 
nauwkeurig mogelijk de aard en omvang van de problemen en de exacte locatie waar deze optreden. 
 
Er is een app van Verbeterdebuurt beschikbaar voor IOS en voor Android. Als u niet in staat bent de 
melding digitaal te doen, kunt u het ook doorgeven aan het klantcontactcentrum. 
 
Hoe lang duurt het? 
De gemeente streef ernaar om binnen 2 werkdagen contact op te nemen. Kleine meldingen van een 
omgereden paal, een losliggende stoeptegel of een tak over de weg worden binnen 2 werkdagen 
verholpen. Storingen aan de openbare verlichting worden binnen 1 week verholpen. Spoedeisende 
storingen met gevaar voor (verkeers-) veiligheid en de openbare orde krijgen voorrang.  
 


