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Samenvatting 

Onderwerp  Vaststellen Bomenverordening Amsterdam-Noord  
Behandelend ambtenaar  D. Coumou (020 634 9462) 
Unit/Afdeling  UOS/JBZ 
Programma   
Doelstelling   
Bevoegd bestuursorgaan  Deelraad 
Procedure  A 
Na besluitvorming  Origineel met bijlagen (via sector) naar DDV 
Soort notitie  Verordeningen of Bestemmingsplannen 
Kopieën naar  E. Kat, W. Ootes, Y. van Baak, S. de Bruijn, J. Oldekamp, S. Kemkes, K.Llans, E. Slot 
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Besluit dagelijks bestuur 
Nummer  2680-A 
Onderwerp  Vaststellen Bomenverordening Amsterdam-Noord  
Bestuurlijke 
verantwoordelijkheid 

 
Portefeuille Openbare Ruimte 

Bestuurlijk verantwoordelijke    
 

   drs. H-J. van Schaik 
  

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord besluit: 

Het raadsvoorstel inzake Bomenverordening Amsterdam-Noord vast te stellen en ter 
besluitvorming aan te bieden aan de deelraad. 

   
  

Gevraagde beslissing aan deelraad 

  De Bomenverordening stadsdeel Amsterdam-Noord regelende de procedure en het 
verlenen van vergunningen omtrent het kappen en beschermen van bomen vast te stellen. 
 
 

  

Ondertekening 

 
  Het dagelijks bestuur van het 

stadsdeel Amsterdam - Noord 
   

 
 
 

  mevr. mr. L. Brasz  
Secretaris 

drs. R. Post  
Voorzitter 
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Bestuurlijke context 
  Naar verwachting treedt per 1 januari 2010 de Wabo (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht) in werking. Deze regelt in geval van een vergunningaanvraag de 
samenvoeging van alle vergunningplichtige zaken, die met de aanvraag samenhangen, tot 
één vergunning. Dat kan ook het eventueel kappen van bomen zijn. Teneinde die 
samenvoeging tot één vergunning te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle 
procedures op elkaar zijn afgestemd.  
Dat betekent dat de huidige Bomenverordening van het stadsdeel aan die nieuwe 
procedures moeten worden aangepast.  
 
De nu voorgestelde bomenverordening is daarom in feite een technische aanpassing van 
de huidige verordening. 
De aanpassingen zijn uitgevoerd vanuit drie invalshoeken: 

- wetstechnische aanpassingen aan de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) 

- verbeteringen aan de tekst vanwege onduidelijkheden of nieuwe informatie 
- vereenvoudiging van regelgeving 

De wetstechnische aanpassingen aan de Wabo en de Awb betreffen zoals gezegd met 
name de procedures. Dat wil zeggen de procedures zoals in de Wabo en de Awb zijn 
geregeld. Om die reden zijn de procedures van aanvraag van een kapvergunning en de 
termijnen niet meer in de voorgestelde Bomenverordening opgenomen.  De procedures 
staan immers al in de Wabo en de Awb. Bij de behandeling voor een kapvergunning 
(omgevingsvergunning) moet dus altijd rekening worden gehouden met de procedures van 
de Wabo en de Awb. De procedure bij Monumentale bomen  (art. 18) is gehandhaafd, 
omdat die geen betrekking heeft op de Wabo. 
De verbeteringen van de tekst betreffen zaken als een definiëring van het begrip 
‘beeldbepalende boom’(art 1.k) of het samenvoegen van de artikelen met betrekking tot het 
kapverbod en de bescherming van bomen. Of een verduidelijking van de 
weigeringsgronden (art. 5) en van art. 12 Iepziektebestrijding. 
De vereenvoudiging van de regelgeving blijkt tenslotte uit het weglaten van regels, die al 
elders wettelijk zijn geregeld en uit het weglaten van dubbelingen, die in de huidige tekst 
staan. 
 

  

Financiële toelichting 

  Jaar Totale lasten (=bruto) Financiële dekking Bron 

Structurele lasten  * € * € *Productnummer * 
 

Incidentele lasten  * 
 

€ * € *FCL * 

Bedrag waarvoor geen 
dekking is opgenomen 

  € * Incidenteel: € *
Structureel: € *

Betrekken bij: * 

      

   
  

Ingewonnen adviezen 

  De verordening is opgesteld door de afd. JBZ i.o.m. de Unit B&H 
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  Er is geen financieel advies ingewonnen. 
  Er is geen extern advies ingewonnen. 
  

Risico’s / Neveneffecten 

  De aanpassing van de Bomenverordening per 01-01-2010 is gekoppeld aan de invoering 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De invoering daarvan is voorzien voor 
01-01-2010. Het is dus noodzakelijk dat de Bomenverordening op die datum in werking 
treedt. 

  

Publieke acties 

  Publiceren 
  

Participatie / Inspraak 

  Nvt. 
  

Meegezonden stukken 

Kabinet  - 
  Registratienummer Naam Waar op te vragen / in te zien 

Openbaar   D. Coumou K 3.36 
  

Paraaf ambtelijk eindverantwoordelijke 

    
 
 

   Oldenkamp, J. 
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Publiekssamenvatting 
 
Naar verwachting treedt per 1 januari 2010 de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) in werking. Deze regelt in geval van een vergunningaanvraag de 
samenvoeging van alle vergunningplichtige zaken, die met de aanvraag samenhangen, 
tot één vergunning. Dat kan ook het eventueel kappen van bomen zijn. Teneinde die 
samenvoeging tot één vergunning te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle 
procedures op elkaar zijn afgestemd. Om die reden stelt het dagelijks bestuur voor aan  
de deelraad de huidige Bomenverordening van het stadsdeel aan die nieuwe procedures 
aan te passen door het vaststellen van de Bomenverordening stadsdeel Amsterdam-
Noord.  
 
De nu voorgestelde bomenverordening is daarom in feite een technische aanpassing van 
de huidige verordening. 
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Voorstel aan deelraad 
 
Onderwerp: Vaststellen Bomenverordening Amsterdam-Noord  
 
Naar verwachting treedt per 1 januari 2010 de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) in werking. Deze regelt in geval van een vergunningaanvraag de 
samenvoeging van alle vergunningplichtige zaken, die met de aanvraag samenhangen, 
tot één vergunning. Dat kan ook het eventueel kappen van bomen zijn. Teneinde die 
samenvoeging tot één vergunning te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle 
procedures op elkaar zijn afgestemd.  
Dat betekent dat de huidige Bomenverordening van het stadsdeel aan die nieuwe 
procedures moeten worden aangepast.  
 
De nu voorgestelde bomenverordening is daarom in feite een technische aanpassing van 
de huidige verordening. 
De aanpassingen zijn uitgevoerd vanuit drie invalshoeken: 

- wetstechnische aanpassingen aan de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) 

- verbeteringen aan de tekst vanwege onduidelijkheden of nieuwe informatie 
- vereenvoudiging van regelgeving 

De wetstechnische aanpassingen aan de Wabo en de Awb betreffen zoals gezegd met 
name de procedures. Dat wil zeggen de procedures zoals in de Wabo en de Awb zijn 
geregeld. Om die reden zijn de procedures van aanvraag van een kapvergunning en de 
termijnen niet meer in de voorgestelde Bomenverordening opgenomen.  De procedures 
staan immers al in de Wabo en de Awb. Bij de behandeling voor een kapvergunning 
(omgevingsvergunning) moet dus altijd rekening worden gehouden met de procedures 
van de Wabo en de Awb. De procedure bij Monumentale bomen  (art. 18) is gehandhaafd, 
omdat die geen betrekking heeft op de Wabo. 
De verbeteringen van de tekst betreffen zaken als een definiëring van het begrip 
‘beeldbepalende boom’(art 1.k) of het samenvoegen van de artikelen met betrekking tot 
het kapverbod en de bescherming van bomen. Of een verduidelijking van de 
weigeringsgronden (art. 5) en van art. 12 Iepziektebestrijding. 
De vereenvoudiging van de regelgeving blijkt tenslotte uit het weglaten van regels, die al 
elders wettelijk zijn geregeld en uit het weglaten van dubbelingen, die in de huidige tekst 
staan. 
 
 
Het dagelijks bestuur van het 
stadsdeel Amsterdam - Noord 
 
         
 
 
________________ 
 

 
 
________________ 
 

mevr. mr. L. Brasz  
Secretaris 

drs. R. Post  
Voorzitter 
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Besluit deelraad 
 
De deelraad van Amsterdam-Noord, 
 
 
Gezien de voordracht m.b.t. Vaststellen 
Bomenverordening Amsterdam-Noord  
 

 
 
 
 

 
 
BESLUIT: 
 
1. De Bomenverordening stadsdeel Amsterdam-Noord regelende de procedure en de 

vergunningverlening omtrent het kappen en het beschermen van bomen vast te stellen 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de 
deelraad van het stadsdeel Amsterdam-Noord d.d.  
 

 
 
 
 

 
 
Deelraad stadsdeel Amsterdam-Noord, 
 
 
 
 
________________ 
 

 
 
________________ 
 

mw. drs. M.G.J. Veeger 
Griffier 

mw. A. M. Martens  
Voorzitter 
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Advies raadscommissie 
 
Onderwerp: Vaststellen Bomenverordening Amsterdam-Noord  
 
Raadscommissie: * 
 
Datum raadscommissiebehandeling: * 
 
Advies: * 
 

Beslissing deelraad 
Beslissing: * 
 
 
Stempel datum vaststelling:  
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