
 

*Z01B7675227* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-12-13808  
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Agendanummer   14c  

 

Onderwerp:  

Wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Boswet 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het raadsbesluit van 14 juli 1977 tot vaststelling van de grens van de 

bebouwde kom ingevolge de Boswet in te trekken. 

2. De grens van de bebouwde kom ingevolge de Boswet vast te stellen zoals op 

de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven. 

 

Bestaand kader:  

- Boswet 

- Groenbeleidsplan 2015-2024 

 

Doelstelling:  

De grens van de bebouwde kom ingevolge de Boswet in overeenstemming brengen 

met de huidige woningbouwcontouren. 

 

 

Inleiding:  

De bebouwde komgrens ingevolge de Boswet bepaalt in welk gebied welk orgaan 

bevoegd gezag is met betrekking tot het kappen van bomen. Binnen de bebouwde kom is 

dat het college, daarbuiten de provincie. De huidige bebouwde komgrens ingevolge de 

Boswet is vastgesteld op 14 juli 1977. Het is noodzakelijk deze grens te actualiseren. 

 

Argumenten: 

1. De grens van de bebouwde kom wordt in overeenstemming gebracht met de 

huidige woningbouwcontouren. 

Sinds 1977 heeft woningbouw plaatsgevonden, zoals de wijken Treslong en 

Vossepolder. Deze vallen nu nog buiten de bebouwde kom. 

 

2. Door aanpassing van de bebouwde komgrens krijgt het college zeggenschap over 

de bossen en houtopstanden binnen de wijken die na 1977 gebouwd zijn.  

 

Financiële dekking: 

De wijziging van de bebouwde komgrens heeft geen financiële consequenties. 
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Participatie: 

Na bekendmaking in de Staatscourant en Hillegommer is het ontwerpbesluit 30 

dagen ter inzage gelegd. Een ieder heeft een zienswijze kunnen indienen. De 

provincie is bovendien schriftelijk geïnformeerd.  

 

Urgentie: 

Conform het op 16 april 2015 vastgestelde Groenbeleidsplan is een wijziging van de 

Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Nu de APV is vastgesteld, kan het 

college een Waardevolle Bomenlijst en Waardevolle Bomenkaart vaststellen. Het is 

wenselijk (c.q. noodzakelijk) dat de bebouwde komgrens gewijzigd is voordat deze 

lijst en kaart worden vastgesteld. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Grens bebouwde kom ingevolge de Boswet zoals vastgesteld in 1977 

- Voorgestelde bebouwde komgrens dd 03-11-2015 

Informatie bij: Vincent Lommerse, V.Lommerse@hillegom.nl, tel.nr. 06-27416422 

 

 



 

3 

R
A

A
D

S
B
E
S
L
U

IT
 

 

 
  

Nr.     3. Bestuur\6116 

B&W-besluit   03-11-2015 

Raadscommissie  14-01-2016 

Raad    04-02-2016 

Agendanummer   14c 

 

 

Onderwerp: 

Wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Boswet 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 5, van de Boswet. 

 

besluit:  

1. Het raadsbesluit van 14 juli 1977 tot vaststelling van de grens van de 

bebouwde kom ingevolge de Boswet in te trekken. 

2. De grens van de bebouwde kom ingevolge de Boswet vast te stellen zoals op 

de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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