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Melding vellen van een houtopstand 

 

1 Gegevens van de melder 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                             

1c E-mailadres  _________________________________________________________________                                    

1d Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

1e Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 

1f BSN- of KvK-nummer _________________________________________________________________ 

1g Naam contactpersoon _________________________________________ 
    
2  Gemachtigde (indien van toepassing) 

2a Naam en voorletters             man    vrouw 

2b Naam bedrijf  _________________________________________________________________                                                                                                                             

2c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                             

2d E-mailadres  _________________________________________________________________ 

2e Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

2f  Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 
    
3  Eigenaar locatie waar de handeling aan het houtopstand wordt verricht  (als aanvrager niet de 

eigenaar van het perceel is) 

3a Eigenaar perceel  ________________________________________________________________ 

3b Toestemming van eigenaar  perceel      Ja (denk aan handtekening eigenaar bij 8)     Nee  

 

4  Houtopstanden die zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (Nsw) 

4a Vinden de handelingen plaats binnen de begrenzing van een Nsw-landgoed ?    

 Ja, naam landgoed        ____________________________________________________   Nee  

 (Indien ja, voeg dan een situatieschets toe van het betreffende landgoed en de locatie van de handeling) 

 

5 Houtopstanden die zijn gelegen binnen een Natura 2000 gebied  

5a Vinden de handelingen plaats binnen de begrenzing van een Natura 2000 gebied? 

 Ja (voeg een situatietekening toe met daarop het landgoed en de locatie van de handeling)    Nee  

 

6 Afzetten of dunnen van houtopstanden binnen en buiten de bebouwde kom  

 Aankruisen wat van toepassing is en een situatieschets toevoegen met daarop de locatie van de handeling 

6a  het afzetten van berken-hakhout in de periode van 1 november t/m 15 februari 

6b  het afzetten van ander hakhout in de periode van 1 november t/m 15 maart 

6c  het dunnen van een houtopstand   
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7  Datum en tijdstip van de handeling  

7a Datum en tijdstip _______________________________________________________________________ 

 

8 Handtekening 

 

Aanvrager  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening aanvrager _________________________________________________________________ 

 

 

Gemachtigde  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening gemachtigde   ______________________________________________________________ 

 
Eigenaar perceel  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening eigenaar _________________________________________________________________ 

 
 

Toelichting 
 

Op grond van artikel 4:11  van de APV is het verboden zonder vergunning een houtopstand te vellen of te doen 

vellen. Het gaat daarbij niet alleen om het kappen van bomen maar ook om het rooien en verplanten en het verrichten 

van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolge kan hebben.  

Voor enkele handelingen, zoals het afzetten van hakhout en het dunnen van een houtopstand kan worden volstaan 

met het indienen van een melding. Dat geldt ook voor handelingen binnen een Nsw-landgoed en een Natura 2000 

gebied. 

 

Vraag  2 en 3 hoeven alleen te worden ingevuld als de eigenaar een ander heeft gemachtigd om de melding te doen. 

Het moet voor de gemeente duidelijk zijn dat de eigenaar toestemming geeft voor het vellen van de houtopstand.  

 

Als u bij vraag 4a en 5a ‘nee’ en bij vraag 6 niets heeft aangekruist is deze melding niet van toepassing. 

 

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. 

 U kunt het verzoek indienen per post (Postbus 102, 7480 AC HAAKSBERGEN), per E-mail 

(gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat 

28 te Haaksbergen). Denk er aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de 

benodigde handtekening(en). 

 


