Is mijn boom kapvergunningsplichtig?

ja
ja

Aanvraag indienen op
omgevingsloket

ja
ja

ja

Staat de boom op
bomenlijst gemeente
Someren of in
beschermwaardig gebied?

Is de boom aantoonbaar
gevaarlijk volgens
schrijftelijk oordeel
boomdeskundige?

Is er een BEA* aanwezig

nee

nee
Staat boom in de weg
voor realisatie
bouwwerk?

nee

Er dient een BEA*
rapportage aanwezig te
zijn voor indienen
aanvraag

ja
nee

Boom mag gekapt zonder
vergunning

ja

Aanvraag indienen op
omgevingsloket.

Aw aanvraag zal worden
afgewezen
Is sprake van overlast die
volgens module Omgang
met overlast niet kan
leiden tot kap

nee
Aanvraag indienen op
omgevingsloket.

Staat de boom binnen
bebouwde kom

nee
Bent u eigenaar van de
boom

ja

nee
Alleen de eigenaar mag
aanvraag kap doen

Is de dwarsdoorsnede
boom (dikste) stam op 10
cm boven maaiveld
groter dan 20 cm?

nee

ja
Maakt de boom
onderdeel uit van een
rijbeplanting van meer
dan 20 bomen of een
bosperceel groter dan 10nee
are?

Natuurbeschermingswet
van kracht -> Meldplicht:
melding kap en herplant
doorgeven aan Provincie
Noord-Brabant

Staat de boom op de
bomenlijst
buitengebied**?









Boom mag gekapt zonder
vergunning

De kapaanvraag valt onder de Omgevingsvergunning (Wabo).
De aanvraag dient u in op www.omgevingsloket.nl waar u met digiD
dient in te loggen.
Uw aanvraag wordt binnen 8 weken door uw gemeente beantwoord.
Deze termijn mag -na berichtgeving hierover- met maximaal met 6
weken worden verlengd.
Na toekenning van de vergunning dient u te wachten tot de
bezwaarperiode is verstreken.
Is sprake van acuut gevaar, neem dan direct contact op met uw
gemeente.
Tip: geef bij uw aanvraag aan of en hoe u gaat herplanten. Herplant –
met name ten gunste van het landschap- kan uw aanvraag versoepelen.
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Is boom aantoonbaar
gevaarlijk volgens
schriftelijk oordeel
boomdeskundige?

nee

Aanvraag indienen op
omgevingsloket.

nee
Uw aanvraag zal worden
afgewezen

Aanvraag indienen op
omgevingsloket.

* een BEA is een Bomen Effect Analyse. Hiermee wordt onderzocht of de boom in te passen is bij het voorgenomen ontwerp. Voor meer informatie:
www.bomenstichting.nl
** Bomenlijst buitengebied wordt in de toekomst opgesteld

