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5.1.1.4 Boswet
Met de Boswet wil de overheid het areaal aan bos in Nederland in stand houden. De Boswet is alleen van 
toepassing op houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswetgrenzen van de gemeentes. Eigenaren 
van houtopstanden buiten de komgrenzen zijn, buitens enkele specifieke houtopstanden die in de Boswet 
worden omschreven, verplicht hun voornemen tot kap te melden bij het ministerie van EL&I (Dienst 
Regelingen). Tevens is de eigenaar verplicht volgens vastgestelde regels de houtopstand te herplanten.

De Boswet maakt gebruik van de door de gemeente vastgestelde komgrenzen. Deze Boskomgrenzen 
dienen door de provincie waarin de gemeente gelegen is goedgekeurd te worden. De Boskomgrenzen 
kunnen de reguliere Wegenverkeersgrenzen zijn of specifiek voor de Boswet opgestelde grenzen. Het is 
aan de gemeente deze grenzen up to date te houden.
De Boswet is belangrijk voor onderdelen uit het bomenbeleid. De huidige bebouwde kom Boswet van 
Dalfsen is opgesteld in 1979. Deze verouderde Boswetgrenzen zijn niet meer actueel en worden in dit 
groenstructuurplan geactualiseerd.
Onder de Boswet vallen beplantingen van bomen buiten de bebouwde kom die groter zijn dan 10 are of, 
als het een rijbeplanting betreft, uit meer dan 20 bomen bestaat. Voor beplantingen die onder de Boswet 
vallen geldt een: meldingsplicht, herplantplicht en een kapverbod. 

Uitgangspunten nieuwe grenzen
De basis van de nieuwe Boswetgrenzen is de bebouwde kom ‘‘Wegenverkeerswet’’. Daar waar nodig is de 
grens iets aangepast, bijvoorbeeld bij toekomstige uitbreidingen van nieuwbouwwijken. De nieuwe kaarten 
zijn opgenomen in bijlage 5.1.1.4. Deze kaarten worden ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Overijssel. Dit gebeurt nadat het groenstructuurplan is vastgesteld. 
NB. De grenzen van de Wegenverkeerswet worden in 2013 opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen er in de 
Boswetgrenzen nog enkele wijzigingen komen alvorens ze worden aangeboden aan de Provincie.

Waardevolle bomenlijst en de Boswet 
In het bomenbeleid zijn de waardevolle bomenlijst en de Boswet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
bebouwde kom ‘‘Boswet’’ (vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet) bepaalt de grenzen 
van de bebouwde kom op het gebied van bomenbeleid. Dit betekent dat binnen de Boswetgrenzen enkel 
waardevolle bomen kapvergunningsplichtig zijn.

De gemeente streeft naar gelijke bebouwde kommen (bebouwde kom Wegenverkeerswet en de bebouwde 
kom Boswet). Dit betekent dat bij een wijziging van de bebouwde kom ‘‘Wegenverkeerswet’’, de bebouwde 
kom ‘‘Boswet’’ ook dient te wijzigen.

Bij een uitbreiding van de bebouwde kom ‘‘Boswet’’ dienen de particuliere waardevolle bomen in deze 
uitbreiding geïnventariseerd en opgenomen te worden op de waardevolle bomenlijst. Pas nadat de 
waardevolle bomenlijst is vastgesteld dient de wijziging in de bebouwde kom ‘‘Boswet’’ te worden 
vastgesteld. Dit proces is in figuur 25 weergegeven. Op deze wijze zijn particuliere waardevolle bomen 
altijd kapvergunningsplichtig.

Door de vaststelling van de nieuwe bebouwde kom Boswetgrenzen in 2013 is het van belang om de 
waardevolle bomenlijst te herzien.

Figuur 25. Proces aanpassing Boswet


