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Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a- houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van 

heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen; 
b- boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van 

minimaal 10 centimeter op 1,3 meter boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid 
geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. In het kader van een herplant- of 
instandhoudingsplicht kunnen voorschriften gesteld en maatregelen genomen worden voor 
bomen kleiner dan 10 cm dwarsdoorsnede op 1,3 meter boven het maaiveld; 

c- hakhout: één of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen; 
d- bebouwde kom: de in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer gelegen bebouwde kom volgens 

de bij de kapverordening van de gemeente Amsterdam behorende kaart, zoals die laatstelijk 
is gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 februari 1989, Gemeenteblad afdeling 1, 
nummer 201; 

e- knotten/kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij 
knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud; 

f- boomwaarde: de monetaire waarde van de boom vastgesteld conform de landelijke richtlijnen 
van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs voor Bomen (NVBTB); 

g- monumentale boom: een boom met een geschatte leeftijd van minimaal 50 jaar, in een 
onomkeerbare conditie, waarbij verval niet binnen 10 jaar te verwachten is; door zijn leeftijd 
en verschijning beeldbepalend, onvervangbaar voor de omgeving, van waarde vanwege soort 
en variëteit in combinatie met leeftijd, grootte en zeldzaamheid; van grote waarde op de 
volgende gebieden: milieukundig, ecologisch, wetenschappelijk (zuivere vertegenwoordiger 
van een soort), cultuur-historisch (herdenkingsboom, markeringsboom, bijzondere snoei- of 
groeivorm); 

 
2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan rooien, met inbegrip van verplanten, 

alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven als onder de grond die de dood of 
ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. 

 
 
Artikel 2 Kapverbod 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van dagelijks bestuur houtopstand te vellen of te doen 

vellen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor: 
a- wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover 

bestaande uit populieren en wilgen, tenzij deze zijn geknot; 
b- vruchtbomen, voor zover het een bedrijfsmatig geëxploiteerd exemplaar betreft, en 

windschermen om boomgaarden; 
c- fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op 

daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; 
d- kweekgoed; 
e- houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde 

bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand 
een zelfstandige eenheid vormt en ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel 
in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen omvat dan 
20; 

f- houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een 
aanschrijving op last van het dagelijks bestuur, zulks onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11 van deze verordening; 

g- het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud; 
h- het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte 

boomsoorten. 
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Artikel 3 Aanvraag vergunning  
 
1- De vergunning wordt schriftelijk en gemotiveerd, onder bijvoeging van een situatieschets, 

aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk 
recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de 
houtopstand te beschikken; 

2- Wanneer de team-manager van de Landelijke Service bij Regelingen (LASER) van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan het dagelijks bestuur een afschrift 
heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, wordt 
dit afschrift mede als een vergunningsaanvraag beschouwd. 

 
 
Artikel 4 Weigeringsgronden 
 
1- Het dagelijks bestuur kan de vergunning weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in 

het belang van onder meer; 
 
- natuur- en milieuwaarden; 
- landschappelijke waarden; 
- cultuurhistorische waarden; 
- waarden van stadsschoon; 
- waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
 
2- Het dagelijks bestuur kan bij het weigeren of onder voorschriften verlenen van een 

vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren. Zij verwijst zoveel mogelijk naar 
gemeentelijke bestemmings-, groen-, bomen- of landschapsplannen. 

 
 
Artikel 5 Spoedeisende velling 
 
Het dagelijks bestuur geeft toestemming tot direct vellen, indien sprake is van grote gevaarzetting 
of vergelijkbaar spoedeisend belang. 
 
 
Artikel 6 Openbare voorbereidingsprocedure 
 
1-a Het bestuursorgaan legt de aanvraag tot het nemen van het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken voor een periode van vier weken ter inzage. 
b Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten worden afschriften van de ter inzage 

gelegde stukken verstrekt. 
 

2-a Voorafgaande aan de terinzagelegging wordt de zakelijke inhoud van de aanvraag in een 
huis-aan-huis-blad gepubliceerd en wordt mededeling gedaan van de ter inzage legging. 

B In de kennisgeving zoals bedoeld in art. 6 lid 2 onder a wordt vermeld waar en wanneer 
de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de gelegenheid worden gesteld van hun 
zienswijze te doen blijken en op welke wijze dit dient te geschieden. 
 

3-a Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen. 
b Het dagelijks bestuur kan bepalen dat ook anderen de gelegenheid moet worden 

geboden hun zienswijze naar voren te brengen. 
c Zo nodig wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren 

gebrachte zienswijzen. 
d Alles wat betreffende de aanvraag naar voren is gebracht wordt verzameld en maakt 

onderdeel uit van het dossier. 
 
 
 
 
Artikel 7 Bekendmaking 
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Indien een vergunning wordt verleend of geweigerd, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk 
bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van 
overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- huis-aan-huisblad, dan wel op een andere 
geschikte wijze. 
 
 
Artikel 8 Standaardvoorschriften voor niet gebruik 
 
1- Een vergunning wordt verleend onder het standaardvoorschrift van feitelijk niet-gebruik 

gedurende zeven dagen, met ingang van de dag na die waarop het besluit is 
bekendgemaakt.  
 

2- In bijzondere omstandigheden kan van het onder het eerste lid bepaalde worden afgeweken. 
 
 
 
Artikel 9 Vervaltermijn vergunning 
 
1- De vergunning als bedoeld in artikel 8 vervalt na één kalenderjaar, dat ingaat met ingang 

van de dag waarop rechtens van de vergunning gebruik kan worden gemaakt. 
2- In het geval de vergunning is verleend voor het vellen van meerdere bomen vervalt deze 

vergunning na één kalenderjaar dat ingaat met ingang van de dag waarop rechtens van 
de vergunning gebruik kan worden gemaakt, ook als enkele bomen reeds geveld zijn. 

 
 
Artikel 10 Bijzondere vergunningsvoorschriften 
 
1- Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen 

een bepaalde termijn en overeenkomstig de door dagelijks bestuur te geven aanwijzingen 
moet worden herplant.  

2- Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden 
bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze een niet geslaagde 
herplanting moet worden vervangen. 

3- Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter 
bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.  

4- Indien de vergunning wordt aangevraagd ten behoeve van de uitvoering van een werk of 
activiteit waarvoor andere vergunningen dienen te worden aangevraagd kan het dagelijks 
bestuur besluiten dat van de vergunning eerst gebruikt mag worden gemaakt wanneer deze 
andere vergunningen zijn verleend; 

5- Indien een voorschrift tot herplanting geen of onvoldoende compensatie biedt voor de 
aantasting van belangen die deze verordening beoogt te beschermen, kan het dagelijks 
bestuur de vergunninghouder verplichten tot het betalen van een vergoeding, mits deze 
vergoeding wordt aangewend ter bescherming van voornoemde belangen. 

 
 
Artikel 11 Herplant-/instandhoudingsplicht 
 
1- Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van 

toepassing is, zonder vergunning van het dagelijks bestuur is geveld, dan wel op andere wijze 
teniet is gegaan, kan het dagelijks bestuur aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop 
zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van 
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door 
hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn; 

2- Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden 
bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde herplanting moet worden 
vervangen; 

3- Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van 
toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan het dagelijks bestuur aan de 
zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene 
die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen 
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om overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen 
termijn voorzieningen te treffen, waarop die bedreiging wordt weggenomen; 

4- Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is opgelegd, 
alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 
 
Artikel 12 Schadevergoeding 
 
Het dagelijks bestuur beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17, 
juncto artikel 13, vierde lid, van de Boswet. 
 
 
Artikel 13 Afstand van de erfgrenslijn 
 
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor 
bomen en op nihil voor heggen en heesters. 
 
 
Artikel 14 Verhouding  tussen kap-, aanleg en/of bouwvergunning 
 
1- Het dagelijks bestuur stemt de procedures betreffende kapvergunning en aanleg- en 

bouwvergunning in het ontwerpstadium op elkaar af. 
2- De kap-, aanleg en/of bouwvergunningen worden zoveel mogelijk per project tegelijk 

afgegeven. 
3- Een kapvergunning kan worden geweigerd op de enkele grond dat de bouw- of 

aanlegplannen nog niet definitief zijn. 
 
 
Artikel 15 Monumentale bomen 
 
1- Het stadsdeel bezit een lijst met monumentale bomen en houtopstanden, waarvoor in 

beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging 
van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. 

2- De in het eerste lid genoemde lijst kan twee categorieën van monumentale bomen bevatten, 
namelijk: 

- nationaal, geregistreerde; 
- lokale. 
3- De regelmatig bijgewerkte lijst met monumentale bomen omvat in ieder geval een voor ieder 

goed herkenbare omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelnummer, de eigenaar 
en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand. 

4- Het stadsdeel bezit een bijzondere onderhoudsplicht voor de eigen monumentale 
houtopstand zoals een goed beheerder betaamt; 

5- Het stadsdeel kan aan de standplaatsen van monumentale bomen de bestemming 
“groeiplaats boom” geven onder vermelding van de stam- en kroonprojectie van deze bomen; 

 
 
Artikel 16 Strafbaarstelling 
 
1- Degene die in het bezit is van een vergunning waaraan een voorschrift als bedoeld in artikel 

4, eerste en tweede lid, artikel 8, eerste en tweede lid of in artikel 9 is verbonden, 
onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in artikel 11 is opgelegd, alsmede diens 
rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen. 

2- Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, dan wel een voorschrift onderscheidenlijk 
een verplichting als bedoeld in het vorige lid niet nakomt, wordt gestraft met een hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien 
worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

3- De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot het 
instellen door het dagelijks bestuur van een civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding 
wegens schade veroorzaakt aan bomen of houtopstanden. 
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Artikel 17 Opsporing 
 
Met de opsporing van de in deze afdeling strafbaar gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren, 
genoemd in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering belast de daartoe door het dagelijks 
bestuur aangewezen ambtenaren. 
 
 
Artikel 17A Toezicht op de naleving 
 
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op 
grond daarvan genomen besluiten zijn belast de door het dagelijks bestuur aangewezen 
ambtenaren, categorieën van ambtenaren of personen.  

 
 

Artikel 18 Binnentreding 
 
Zij die op grond van artikel 17A belast zijn met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens 
deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of 
veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen zijn bevoegd tot het 
binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, een en ander met 
inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden. 
 
 
Artikel 19 Overgangsbepaling 
 
De aanvragen die zijn ingediend voor de in artikel 20 genoemde datum van inwerkingtreding, 
worden behandeld op grond van de Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 1999. 
 
 
Artikel 20 Slotbepaling 
 
1- De Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 1999, vastgesteld bij raadsbesluit 

van 28 juni 1999 vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening; 
2- Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening stadsdeel 

Oost/Watergraafsmeer 2000; 
3- Deze verordening treedt onmiddellijk in werking op de dag van bekendmaking. 
 
 
 
De stadsdeelraad voornoemd, 
 
 
Marjo Adema,         Joke Koningh,  
secretaris         voorzitter 
 
 


