
 
 
 
 
 
 
 

  Datum behandeling:  28 februari 2012 
  Besluitnummer:  2011/4123 
  Portefeuille:  Groen 

 

 Onderwerp: 
BOMENVERORDENING STADSDEEL WEST 2012 

  

 Planning van de bespreking en besluitvorming 
 Mening/consultatie                                    Datum 14 februari 2012 en 3 juli 2012 
 Besluit                                                       Datum  17 juli 2012 
 

 Aard / doel van de bespreking: 
Mening:  
- Een mening vormen over de voorliggende verordening.  
- Het stellen van vragen. 
- voorbereiding besluitvorming  
 

 Wijze van bespreking (in te vullen door de Griffie): 
De bespreking is een vervolg op meningvorming op 16 februari en 3 maart 2012, toen 
uiteindelijk werd besloten dat de behandeling zou samenvallen met het 
Groenstructuurplan. Bespreking wordt beschouwd als tweede termijn van de 
meningvorming. 
 

 De stadsdeelraad besluit: 
1. De Bomenverordening Stadsdeel West 2012 vast te stellen. 
2. Intrekken van de vier bestaande bomenverordeningen van West: 

a. De Bomenverordening stadsdeel Westerpark, 2010. 
b. De Bomenverordening stadsdeel Oud West, 2010. 
c. De Bomenverordening stadsdeel Bos en Lommer, 2010. 
d. De Bomenverordening stadsdeel De Baarsjes, 2010. 

  

 

Directie: Strategie en Beleidsrealisatie 
Afdeling: Leefomgeving 

Besluit Stadsdeelraad 
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 Korte samenvatting: (max. 10 regels) 
Het doel van de bomenverordening is bomen te beschermen, regels te stellen voor het 
vellen en zo de groene kwaliteit van het stadsdeel te behouden en te versterken. Daarmee 
levert de bomenverordening een bijdrage aan de bestuurlijke ambitie: “De Openbare 
ruimte wordt groener”.   
Het wegingskader voor het vellen van bomen is vrijwel gelijk aan de vier 
bomenverordeningen van de voormalige stadsdelen. Een verschil zit in de keuze om 
beleidsregels niet meer op te nemen zoals de verleningsgronden voor kap. Deze worden 
nu in gerelateerde groenbeleidsplannen uitgewerkt zoals het Groenstructuurplan West.  
Daarnaast heeft stadsdeel West zich geconfirmeerd aan het toepassen van het stedelijk 
ontwikkelde model voor de bomenverordening. De bomenverordening West wijkt hier op 
twee principiële punten van af om doelstellingen voor deregulering te bereiken. Het gaat 
dan om de verruimde kapvrije maat naar 63 cm stamomtrek (stedelijk 31 cm), en het niet 
instellen van een bomenfonds. Dat levert circa 24% minder kapaanvragen op per jaar. 

  

 Bestuurlijke achtergrond (aanleiding en context): 
De bomenverordeningen dienden tengevolge van de Wabo te worden geïntegreerd in de 
omgevingsvergunning. In dat kader is er stedelijk gewerkt aan een 
modelbomenverordening die alle stadsdelen als basis gebruiken voor de eigen 
verordening. Daarnaast is een aanleiding tot de nieuwe verordening het harmoniseren van 
de 4 bomenverordeningen uit de voormalige stadsdelen van West. 

  

 Reden van het besluit: 
Met de nieuwe bomenverordening voldoet West aan stelsel van regels voor het 
beschermen van bomen en het vellen in samenhang met stedelijke ambities over 
eenduidige regelgeving. 

  

 Kosten, baten en dekking:  
Dereguleringsambities konden worden verwerkt in de bomenverordening. De winst is 
vermindering van de regeldruk en administratieve verlichting van de stadsdeelorganisatie. 
De vrijkomende capaciteit kan aangewend worden voor meer toezicht op onder andere 
herplantplicht wat de groenambitie van stadsdeel West ten goede komt.  

  

 Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg: 
De resultaten van inspraak en afstemming zijn meegenomen in de Bomenverordening 
West 2012. De ter inzage legging heeft niet geleid tot een wijziging op het punt van 
deregulerende maatregelen zoals verruiming van de kapvrije maat of het instellen van een 
bomenfonds. Ook is het advies van de bomenwerkgroep West voor het opnemen van 
verleningsgronden bij het toetsen van kapaanvragen niet overgenomen, naast 
weigeringsgronden (artikel 5). Stedelijk is afgesproken dergelijke beleidsregels zoals het 
lichtbenemingscriterium voor achtertuinen buiten de verordening te houden. Voor West 
komen die terug in het Groenstructuurplan West (2012).   
De in stedelijk verband uitgewerkte model bomenverordening bood minder ruimte voor 
vergaande participatie dan de bomenwerkgroep West had gewild. Toch hebben de 
gesprekken met en de correspondentie van de bomenwerkgroep ertoe geleid dat de 
verordening kon worden aangescherpt. 
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 Meegezonden/ter inzage gelegde stukken: 
- Bomenverordening Stadsdeel West 2012 
- Toelichting en Achtergronden bij de Bomenverordening Stadsdeel West 2012 
- Nota van Antwoord op Zienswijzen Concept Bomenverordening.  
 
Op het raadsinformatiesysteem (www.west.notudoc.nl): 
- Bijlagen bij de Nota van Antwoord op Zienswijzen (correspondentie, het stedelijk 

model bomenverordening Amsterdam 2012 en een markeringsversie met wijzigingen 
op de concept verordening).  

Ter inzage:  
 De Bomenverordening stadsdeel Westerpark, 2010. 
 De Bomenverordening stadsdeel Oud West, 2010. 
 De Bomenverordening stadsdeel Bos en Lommer, 2010. 
 De Bomenverordening stadsdeel De Baarsjes, 2010. 

  

 Besloten in de vergadering van 20 maart 2012,  
 
De stadsdeelraad van stadsdeel West, 
 
 
Griffier:                                                                 Raadsvoorzitter: 
 
 
………………………………..                                ………………………………… 
S. Raben                                  K. Martowirono 
 
 

  
    
 


