
 
Eindbeoordeling op basis van het rapport van bevindingen. 
 
Wat kan voorwerp zijn van klachtonderzoek? 
 
Namens het college wordt de vraag opgeworpen of deze kwestie zich wel leent voor een 
klachtenprocedure, nu er geen klacht over bejegening door een ambtenaar aan de orde is. 
Mijn antwoord daarop is dat in deze vraagstelling een veronderstelling zit die uitgaat van een 
te enge uitleg van het klachtrecht van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Artikel 9:18 is daar duidelijk over. Het schrijft: Een ieder heeft het recht de ombudsman 
schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan 
(dus niet alleen een ambtenaar, vE) zich in een een bepaalde aangelegenheid jegens hem of 
een ander heeft gedragen. Dat is een heel ruime formulering die niet alleen de manier waarop 
iemand door de overheid is bejegend maar ook de uitkomst van die bejegening tot voorwerp 
van onderzoek van de ombudsman kan maken. Ook de Nationale ombudsman huldigt deze 
ruime uitleg. 
De wet kent op de onderzoeksplicht een aantal uitzonderingen (zie met name art. 9:22 Awb) 
maar die zijn hier niet van toepassing.  
Wat betekent dat nu in het onderzoek dat ik op verzoek van de heer A op me heb genomen?  
Mijn onderzoek zal erop gericht zijn helder te krijgen of bij de behandeling van het verzoek 
van de heer A tot het kappen van de eikenboom vlakbij zijn erf door of namens het college 
(het bestuursorgaan is verantwoordelijk) behoorlijk is gehandeld. Voor een overzichtelijke 
uitleg heb ik mijn klachtonderzoek in drie hoofdonderwerpen  uitgesplitst. 
A. is de heer A netjes behandeld in de manier waarop ambtenaren of bestuurders hem bij de 

behandeling van zijn verzoek zijn tegemoet getreden (bejegening)? 
B. is er een zorgvuldige procedure gevolgd (is er goed onderzoek gepleegd, hoor en weder- 

hoor toegepast)? 
C. is de uitkomst van die procedure en het uiteindelijke besluit op het verzoek goed 

onderbouwd en zijn de betrokken belangen evenwichtig afgewogen.  
 

Deze drie hoofdpunten zal ik hierna bespreken maar voordat ik dat doe wil ik eerst nog even 
ingaan op de door het college gedane suggestie aan de heer A (maar ook in andere gevallen 
ben ik dat al tegengekomen) om voor de eikenboom die eigendom is van de gemeente, een 
kapvergunning aan te vragen om zo voor hem de mogelijkheid van bezwaar en beroep te 
creëren. 
 
Aanvraag kapvergunning: niet aan te bevelen weg 
 
Deze suggestie is ongetwijfeld vanuit een goede intentie gedaan. Maar is zij ook aan te 
bevelen? Jaag je een burger met zo’n voorstel niet onnodig op kosten, met in de meeste 
gevallen ook nog als waarschijnlijke afloop, dat hij niet krijgt wat hij wil? In zo’n procedure zit 
de teleurstelling voor de burger naar mijn mening bijna op voorhand ingebakken. 
Maar los daarvan, is de voorgestelde methode ook onzuiver. Want nog daargelaten de vraag of 
een burger een kapaanvraag voor een gemeenteboom gerechtvaardigd kan doen, is het vooral 
in een situatie als deze waar het toch in de eerste plaats gaat om de toepassing van het 
normale burenrecht, niet aan te bevelen de burger te adviseren tot het indienen van een 
publiekrechtelijke vergunningsaanvraag voor een boom die niet van hem is. Op die manier 
komen vragen van burenrecht op oneigenlijke wijze bij de bestuursrechter terecht en niet 
zoals zou horen, bij de kantonrechter.  
De rechtsbescherming van de burger is in dat laatste geval, ook op gemeentelijk niveau 
voldoende geborgd. Hij kan bij een afwijzing nl. zijn zaak aan de ombudsman voorleggen. En 
die toetst niet alleen op rechtmatigheid maar ook op behoorlijkheid. Met andere woorden, de 
heer A heeft zich terecht tot mij gewend met een verzoek tot onderzoek naar de gang van 
zaken met zijn verschillende verzoeken. 
Op de uitkomsten van mijn onderzoek ga ik nu verder in. Ik doe dat aan de hand van drie 
hoofdthema’s: 1) de persoonlijke bejegening; 2) de procedure; 3) de belangenafweging. 
  
 
Bejegening juist? 



 
Het eerste hoofdthema van de drie te bespreken onderwerpen betreft de bejegening van de 
heer A. Is hij netjes te woord gestaan? Fatsoenlijk behandeld? Hierover kan ik kort zijn. Op dat 
punt is de heer A niet te kort gedaan. Hij maakt daarvan zelf ook geen enkele melding in zijn 
verzoekschrift aan mij. Hij is alleen niet tevreden met de uitkomst maar dat is wat anders. 
Daarover straks meer. 
Dit onderwerp kan derhalve verder onbesproken blijven. 
 
Procedure zorgvuldig? 
 
De volgende vraag die ik onder ogen heb gezien is of de procedure tot behandeling van de 
verzoeken van de A, zorgvuldig is verlopen. Voordat ik daar verder op inga, wil ik nog graag 
de volgende vaststelling maken. De heer A is in 2009 op B komen wonen; de bewuste 
eikenboom stond er toen al zo’n 60 jaar. Bij de koop van zijn woning heeft hij die nabije eik 
kennelijk voor lief genomen. 
Toch begonnen zijn klachten al vrij snel daarna. Zijn eerste brief aan het gemeentebestuur 
daarover was van 22 september 2010. Daarna volgden er nog een aantal. Het 
gemeentebestuur heeft daar steeds serieus aandacht aan besteed. Steeds was de uitkomst 
van de gemeentelijke reactie wel dat de boom niet zou worden gekapt. Wel heeft er in 2012 
een snoei plaats gevonden die de heer A overigens teleurstelde. 
Gaandeweg de discussie met de heer A heeft het gemeentebestuur een extern bureau 
opdracht gegeven de situatie rond de omstreden eikenboom te onderzoeken. Dat onderzoek 
heeft begin 2014 plaats gevonden. De resultaten zijn vastgelegd in een rapportage van 
februari 2014. Tijdens de hoorzitting heeft de heer A bij de onafhankelijkheid van het bureau 
een vraagteken geplaatst. De gemeente was immers opdrachtgever. Op zichzelf is deze 
conclusie juist maar na bestudering van het rapport trek ik de conclusie dat het onderzoek 
zorgvuldig is opgebouwd en dat de conclusies en aanbevelingen die erin worden gedaan, goed 
zijn gemotiveerd. Eindadvies van de externe adviseur: geen reden om de boom te kappen. Er 
is geen sprake van ernstige overlast met mogelijkheid van schade. Geen gevaarzetting. De 
totale beschaduwingsduur van de woning door de boom is ’s zomer ongeveer 5 uur per dag. 
Tenslotte wordt er een snoei-advies gegeven. 
Het college neemt dit advies over en bericht dat de heer A per brief van 20 februari 2014. 
Ik heb bij het voorgaande slechts een kanttekening: het onderzoek is begin 2014 uitgevoerd. 
Er was toen (januari) geen blad aan de boom. De heer A heeft nadien foto’s laten zien van 
“aangetast” blad. Ook heeft de buurman van nr. 9 (die er sinds 2016 woont) mij laten weten 
dat er “plak” (honingdauw?) van de boom komt. Hun auto op de oprit van het huis werd er 
aanzienlijk door bevuild. Op dit punt kom ik straks in mijn aanbevelingen nog even terug.  
 
Alles in samenhang beoordelend is mijn conclusie dat het gemeentebestuur voldoende 
aandacht heeft besteed aan de verzoeken van de heer A en daar ook zorgvuldig mee is 
omgegaan. Hij is behoorlijk behandeld. Dat hij niet tevreden is over de uitkomst is, heeft hij 
duidelijk gemaakt maar dat is een andere vraag waaraan ik nu toe ben. 
 
 
Burenrecht 
 
Zoals ik hiervoor al schreef is deze kwestie een typisch geschil van burenrecht, een geschil 
tussen de heer A (en de buren op nr. 9) als eisende partij aan de ene kant en de gemeente als 
verweerster aan de andere kant.1 
Volgens het burenrecht mag een boom niet op kortere afstand dan 2 meter van de grens van 
een naburig erf staan. Bij plaatselijke verordening mag van die afstand worden afgeweken en 
dat is in De Wolden gebeurd. In de plaatselijk Apv wordt als minimale afstand 0,5 meter 
toegestaan voor gemeentelijke bomen. Daar voldoet deze eik aan. Bovendien staat hij er al 
meer dan 60 jaar. De boom staat er dus volkomen legaal.  

                                                
1 voor alle duidelijkheid merk ik dat dit regime niet geldt voor een groot deel van het gemeentelijke 
bomenbestand, bv. dat wat  deel uitmaakt van de openbare weg (art.5:42 BW) 



Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Tijden veranderen. Bomen worden groter, takken 
kunnen ver over buurmans erf groeien. Ze kunnen daardoor onevenredig veel licht en zon 
wegnemen op het andere erf. Er kan veel blad en vrucht afvallen. Er kunnen ziektes of plagen 
optreden. In die omstandigheden kan een buurman eisen stellen om te voorkomen dat hij 
onacceptabele overlast ondervindt. Het Burgerlijke Wetboek (BW: art.5:44) geeft daar zelf een 
concreet voorbeeld van: bij overhangende takken kan de eigenaar die daarvan hinder 
ondervindt de verantwoordelijk eigenaar van dat erf aanmanen om de overhangende takken te 
verwijderen. Doet hij dat niet dan is de eiser gerechtigd de takken zelf weg te snijden. 
Overigens is deze vorm van “legaal eigen rechter spelen” niet onbeperkt. Het snoeien mag niet 
zover gaan dat de boom er uiteindelijk aan onderdoor gaat. 
Kan de heer A op deze bepaling nu nog een beroep doen? Mijns inziens niet. De boom is in 
overeenstemming met het al eerder genoemde advies van de externe deskundige van februari 
2014 gesnoeid. Verder snoeien zou blijvende schade opleveren voor de boom. Aan die 
voorwaarde is ook de heer A gebonden. Verdergaand snoeien is dus op dit moment niet aan de 
orde, tenminste als het gemeentebestuur vasthoudt aan zijn standpunt dat de boom 
gehandhaafd moet blijven. 
Is dat laatste ook reëel? Moet de boom gehandhaafd blijven? Voor het antwoord op die vraag 
moet het gemeentebestuur de verschillende belangen zorgvuldig afwegen. Het belang van de 
instandhouding van de boom aan de enen kant en de mate van overlast of hinder die de boom 
voor de buren oplevert aan de andere kant van de weegschaal. Is dat voldoende gebeurd? De 
heer A vindt van niet, zijn belang is door het gemeentebestuur niet voldoende gewicht 
toegekend, zo meent hij. Is dat terecht? 
 
Belangenafweging evenwichtig? Belang van overlast vs. behoud boom 
 
Overlast 
Rechters zijn bij vragen over overlast van bomen niet snel geneigd uit te spreken dat de 
overlast onduldbaar is. Burgers hebben “enige overlast” van bomen te dulden. Blad- en 
vruchtafval, mos of groene aanslag behoren tot die categorie. Wat minder eenduidig ligt het bij 
bomen die afscheiding lekken, bv. in de vorm van honigdauw. Of het (zon)licht op het naburig 
erf volledig wegnemen. Met name dit laatste wordt in onze tijd waarin energievoorziening via 
zonnepanelen sterk wordt aangemoedigd, een steeds zwaarder punt om rekening mee te 
houden.  
Hinder van lekkende bomen kan onder omstandigheden ook een argument zijn om een boom 
niet te handhaven, bv. omdat een nabijgelegen woning onder een steeds dikkere laag 
(plakkerige) afscheiding komt te zitten.  
Bij dit laatste euvel wil ik even stilstaan omdat er tijdens mijn bezoek ter plaatste naar voren 
kwam dat de boom tussen Kervel 7 en 9 plakkerige afscheiding veroorzaakt. Als dat inderdaad 
zo is en eventuele maatregelen ertegen geen acceptabele oplossing opleveren, zou de 
uiteindelijke conclusie wel eens kunnen zijn dat de boom niet te handhaven is. Maar dat alles 
moet wel eerst zorgvuldig worden onderzocht en vastgesteld. Omdat het 
deskundigenonderzoek in 2014 midden in de winter heeft plaats gevonden, kon dit probleem, 
of het er toen al was of niet, in ieder geval niet worden onderkend, omdat de boom toen niet 
in blad stond. Om die reden zou ik het college de aanbeveling willen doen om het komende 
voorjaar alsnog te (doen) onderzoeken hoe ernstig het “lekprobleem” is. Dan kan ook gekeken 
worden naar de oorzaak van de recent afgevallen forse tak (foto bijlage E) en de “aantasting” 
van het blad waarvan de heer A met foto’s melding heeft gemaakt. Aan de hand van de 
resultaten van dat onderzoek kan het gemeentebestuur dan opnieuw een afweging maken of 
er wat er met de boom moet gebeuren, hetzij door nadere maatregelen te treffen dan wel tot 
het meest vergaande alternatief, het kappen van de boom. 
 
Belang van boombehoud 
Bij het wegen van de argumenten voor het al of niet handhaven van een boom is naast de 
mate van overlast natuurlijk het belang van de boom zelf relevant. Is het een monumentale 
boom? Is de natuurwaarde groot etc.? 
Op dit punt is het college naar mijn oordeel niet erg eenduidig geweest in de argumentatie en 
onderbouwing van zijn standpunt naar de heer A toe.   



Zo wordt het eerste verzoek van de heer A afgewezen met als kern de volgende zin (brief van 
13-1-2011): “De boom is beeldbepalend in de omgeving, is circa 90 jaar oud en is gezond en 
vitaal” 
In een brief van 10 september 2014 schrijft het college: “De boom is beeldbepalend, heeft een 
grote natuurwaarde en is gezond.” 
En in de brief van 6 december 2016 wordt -ineens- gesproken van een “monumentale boom”. 
Stuk voor stuk stellingen die afzonderlijk maar ook samen, een povere onderbouwing 
opleveren in het licht van de toetsing die de Apv voor dit onderwerp ingeval van een 
kapaanvraag voorschrijft.  
Wat is over de gebruikte argumenten op te merken?  
Volgens het externe onderzoek is de boom niet 90 maar ongeveer 60 jaar oud. Geen halszaak 
natuurlijk, dit verschil maar een beetje slordig is het wel.  
Net als het college concludeert de externe deskundige in zijn rapport dat de boom gezond is, 
althans dat was de constatering van 3 jaar geleden. Dat zou nu anders kunnen zijn, de 
hiervoor aangehaalde mogelijke defecten lijken die wisseling van omstandigheden niet uit te 
sluiten. Zie mijn aanbeveling hiervoor. 
Verder noemt het college de boom in zijn correspondentie twee keer “beeldbepalend” en kent 
het de boom een “grote natuurwaarde” toe en duidt haar recent zelfs aan als “monumentaal”. 
Hier wreekt zich een beetje dat gemeentelijke bomen en particuliere niet op gelijke wijze 
worden behandeld in hoofdstuk 3 van de vierde afdeling van de Apv. 
Particuliere bomen kunnen op een “waardevolle bomenlijst” worden geplaatst. Voor 
gemeentebomen geldt dit niet. “Waardevolle bomen” moeten een aantal specifieke kenmerken 
hebben die ze waardevol maakt, en daardoor (extra) beschermwaardig. Artikel 4:23a van de 
Apv noemt ze. “Beeldbepalende boomwaarde” is er daar een belangrijke van. Wat 
“beeldbepalend” precies  is wordt omschreven in de begripsbepalingen van art. 4:10 van de 
Apv.2  
Het college heeft in zijn afwijzing van het verzoek van de heer A het “beeldbepalende 
karakter” van de eikenboom gebruikt zonder dit begrip ook maar enigszins te onderbouwen.  
Dezelfde kritiek geldt het gebruik van het begrip “monumentale boom”. De bewuste 
eikenboom staat niet op de lijst van “monumentale bomen” in De Wolden. Dus is ook zo’n 
kwalificatie zonder enige onderbouwing, niet gepast. 
Evenmin heeft het college aandacht besteed aan de weigeringsgronden van artikel 4:13 van de 
Apv. Op grond van dit samenstel van overwegingen kan mijn conclusie dan ook geen andere 
zijn dan het college de afwijzing van het verzoek van de heer A niet heeft gebaseerd op een 
overtuigende, draagkrachtige motivering. 
Een eventueel verweer van het college hiertegen dat het niet ging om een aanvraag om 
kapvergunning, is formeel juist. Maar de bestuurlijke behoorlijkheid brengt met zich mee dat 
ook bij een privaatrechtelijk geschil als dit, aan een gemeentelijke beslissing dezelfde eisen 
mogen worden gesteld. Art. 3:14 BW vraagt dat met zoveel woorden van het 
gemeentebestuur. 
 
6. Samenvatting oordeel en aanbevelingen 
 
1. In de sfeer van de persoonlijke bejegening van ambtenaren of bestuurders van de 

gemeente De Wolden naar de keer A toe is geen sprake geweest van onbehoorlijke 
behandeling. 

2. Datzelfde geldt voor de procedure die het gemeentebestuur heeft gevolgd. Steeds opnieuw 
heeft men op de verzoeken van de heer A fatsoenlijk gereageerd. Inschakeling van een 
extern deskundige tijdens het proces verdient zeker een pluim. 

3. De uiteindelijke uitkomst van het besluitvormingsproces -in de verschillende fases- is naar 
mijn oordeel niet behoorlijk afgehecht. De motivering voor de afwijzing is mager en niet 
eenduidig. De onderbouwing kan mijns inziens de afwijzing niet dragen. Dat moet beter. 

                                                
2 beeldbepalend waarde is de waarde van een houtopstand die bepaald wordt door: - de verschijningsvorm of- de onvervangbaarheid of- het karakter van 
de omgeving. De boom of bomen vormen een uniforme laanbeplanting die karakteristiek structuur zichtbaar maakt. De boom is bijzonder door zijn huidige 
verschijningsvorm, bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte of dikte, snoeiwijze en dergelijke.g. cultuurhistorische waarde de waarde van een houtopstand 
die voorkomt in lokale verhalen of legenden of een bijzonder gebruik hebben. h. dendrologische waarde een van een zeldzame soort of variëteit, de 
aanduiding van zeldzaamheid in de Nederlandse Dendrologie is hiervoor bepalend. 



4. In de aanloop naar een beter gefundeerd besluit zou het zorgvuldig zijn een aantal nieuwe 
feiten /gebreken (daar kon het college geen rekening mee houden) te (laten) onderzoeken 
op juistheid en mogelijke gevolgen. 

5. Afhankelijk van de resultaten van het onder 4 aanbevolen onderzoek adviseer ik een nieuw 
en beter gemotiveerd besluit te nemen met inachtneming van de suggesties die ik in mijn 
rapport heb beschreven. 

6. Ik beveel het college verder aan om inwoners niet meer de optie aan te bieden om een 
kapvergunning aan te vragen voor een boom die van de gemeente is. Dat is een onzuivere 
en uit een oogpunt van rechtsbescherming ook onwenselijk weg zoals ik in mijn rapport 
heb beschreven. 

7. Bij een geschil over een gemeenteboom in het kader van het burenrecht wreekt zich dat 
gemeentebomen en particuliere bomen niet gelijk worden behandeld. Op zichzelf is dat 
vreemd omdat het gemeentebestuur alle gemeentebomen onder de vergunningsplicht 
heeft gebracht. Waarom dan toch verschil gemaakt? Het verschil zit vooral in de 
toepassing van de “waardevolle bomenlijst”. Die geldt alleen voor particuliere bomen. Het 
zou de transparantie ten goede komen als ook gemeentebomen die aan de kwalificaties  
“waardevol” voldoen, op die lijst worden geplaatst. Het kan in de praktijk heel veel 
discussie bekorten of zelfs voorkomen. 

8. Ik eindig met de suggestie om na te denken over de vraag of de groeiende ontwikkeling in 
het gebruik van zonnepanelen op woningen bijstelling van het bomenbeleid behoeft.   

 
 
 
 
Zuidwolde, 3 februari 2017  
 
 
 
 
mr. M.A.C. van Egdom, ombudsman 
 
 
 
 




