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Meer informatie:
Gemeente Soest
Afdeling Wijkbeheer, Groen en infrastructuur
Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

telefoon (035) 609 36 74

Bomen zijn belangrijk
voor de leefomgeving.
Daarom kent de
gemeente Soest sinds
lang een
vergunningsplicht
voor het kappen van
bomen, die is
opgenomen in de
Algemene Plaatselijke
Verordening. Bomen
kunnen dus niet
zomaar gekapt
worden, ook niet als
het gaat om
bouwplannen.

BOMEN OVER BOMEN

BOMEN EN BOUWEN
Gaat u bouwen en wilt u bomen kappen
die binnen twee meter van het op te
richten gebouw staan? Neem dan vooraf
contact op met de afdeling Planologie &
Bouwen van de gemeente Soest. Dat kan
door een bezoek te brengen aan de balie
bouwzaken in het gemeentehuis, of
telefonisch via (035) 609 34 11. Geef bij
het aanvragen van een bouwvergunning
altijd aan of er mogelijk bomen gekapt
moeten worden.

N I E T Z O M A A R KA P P E N
In Soest mag u een boom alleen kappen
als u daarvoor een vergunning heeft.
Daarbij gaat het om bomen met een
stamdoorsnede vanaf 25 centimeter,
gemeten op borsthoogte (1.30 meter).
De hoogte is niet van belang. Voor
bomen met een stamdoorsnede van minder dan 25 centimeter heeft u geen kapvergunning nodig.
Uitzonderingen op de gemeentelijke
vergunningsplicht zijn niet geknotte
populieren of wilgen langs landbouwgronden, bomen van kwekerijen
(plantgoed, kerstbomen, vruchtbomen),
dunningen van bospercelen en bos buiten
de bebouwde kom. Voor het kappen van
deze bomen moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van LNV.

KA P V E R G U N N I N G A A N V R AG E N
U kunt alleen een kapvergunning aanvragen
als u eigenaar van de boom bent. Bent u
huurder, dan moet de eigenaar de aanvraag medeondertekenen. Een formulier
voor het aanvragen van een kapvergunning
kunt u afhalen bij de gemeente. U kunt
het formulier ook vinden op internet:
www.soest.nl. Het aanvragen van een
kapvergunning kost u € 66,-.
Alle ingediende aanvragen worden gepubliceerd in de Soester Courant om eventuele belanghebbenden te informeren.

een speciale regeling worden getroffen,
waardoor de boom niet mag worden
gekapt zolang het bezwaarschrift in
behandeling is. Een verzoek om voorlopige
voorziening kost € 136,- voor natuurlijke
personen en € 273,- voor een rechtspersoon.

Wie het niet eens is met de voorgenomen
kap, kan binnen vier weken zijn bedenkingen
schriftelijk of mondeling kenbaar maken
(‘zienswijze indienen’).
De gemeente beslist doorgaans binnen
zes weken over een aanvraag voor een
kapvergunning. Zij kan een vergunning
verlenen, weigeren of verlenen onder
voorwaarden. Zo’n voorwaarde is
bijvoorbeeld een herplantplicht. Pas als u
de vergunning heeft ontvangen mag u
overgaan tot kappen, tenzij in de
vergunning een termijn is genoemd
waarbinnen u niet mag kappen. In dat
geval moet u wachten met kappen tot de
genoemde termijn verstreken is.
ONEENS MET EEN
KA P V E R G U N N I N G ?
De verleende vergunning wordt gepubliceerd in de Soester Courant. Bent u
het niet eens met een verleende kapvergunning, dan kunt u binnen zes weken
bezwaar maken. Als het kappen van een
boom voor u onherstelbare gevolgen
heeft, kunt u bij de rechter vragen om
een ‘voorlopige voorziening’. Er kan dan

I E P Z I E KT E
Iepen met iepziekte zijn een bron van
besmetting voor andere iepen. Voor het
kappen en verwijderen van bomen met
iepziekte gelden speciale regels. Als u
denkt dat uw boom iepziekte heeft, neem
dan contact op met de gemeente.
Iepziekte is ondermeer te herkennen aan
afsterving van delen van de boom en
vraatsporen van de
iepenspintkever
onder de bast.

