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ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud West die de bevoegdheid heeft tot het

verlenen van vergunningen inzake velling van houtopstand als bedoeld in deze verordening.

Houtopstand: Eén of meer bomen, boomvormers, een beplanting van bosplantsoen, een struweel,

een heg, een beplanting van hakhout, een houtwal of een beeldbepalende klimplant.

Boom of boomvormer: Een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een

dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In

geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

Vellen: Rooien; kappen: verplanten; het snoeien van meer dan 50 procent van het kroonvolume, met

inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven als ondergronds, die de

dood of ernstige beschadiging van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Rooien: Het geheel verwijderen van het bovengrondse en ondergrondse deel van houtopstand.

Kappen: Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand.

Kandelaberen: Beheermaatregel waarbij de kroon wordt uitgedund en de resterende takken tot

minder dan de helft van hun lengte worden teruggesnoeid. Het in stand houden van de door

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet
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kandelaberen ontstane kroonvorm valt onder het begrip knotten.

Knotten: Beheermaatregel bestaande uit het periodiek geheel of gedeeltelijk tot op de oude

snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout.

Monetaire boomwaarde: De financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest

recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

ARTIKEL 2: Verbod tot vellen

1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een houtopstand te vellen of te
doen vellen in stadsdeel Oud-West.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstanden als bedoeld in artikel 15 lid
2 van de Boswet, die aantoonbaar op bosbouwkundige of bedrijfseconomische wijze worden

geëxploiteerd.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor:

a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een
aanschrijving of last van het Dagelijks Bestuur zulks onverminderd het bepaalde in
artikel 10 en11 van deze verordening;

b. het vellen van hakhout ter uitvoering van onderhoud;
c. het knotten als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, bekandelaberde

bomen of leibomen ter uitvoering van onderhoud.

ARTIKEL 3: Beschadiging houtopstand

1. Het is verboden om houtopstand die gemeentelijk eigendom is:
a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken;
b. te snoeien behoudens door ambtenaren of bedrijven in opdracht van het stadsdeel ter

uitvoering van de hen opgedragen boomverzorgende taak.
2. Het is verboden om een of meer voorwerpen in of aan een gemeentelijke houtopstand aan te

brengen of anderszins te bevestigen, behoudens met toestemming van het Dagelijks Bestuur.

ARTIKEL 4: Procedure

1. De vergunning als bedoeld in deze verordening moet worden aangevraagd overeenkomstig
het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2. De aanvraag geschiedt 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.

3. Indien een aanvraag onvolledig is, dient de aanvrager deze aan te vullen binnen twee weken
nadat daarom door of namens het Dagelijks Bestuur is verzocht.

4. De beslissingstermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het Dagelijks Bestuur
de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is

aan
gev
uld.
5. Een ieder kan gedurende twee weken na publicatie van de aanvraag zijn zienswijze geven.
6. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur kan toestemming geven tot direct vellen, indien er

sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of
veili
ghei
d.

Onverwijld wordt alsnog hiervoor een vergunning afgegeven waarbij een

herplantplicht kan worden opgelegd.

ARTIKEL 5: Criteria

1. Het Dagelijks Bestuur kan de vergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften
verl
ene
n.
2. Het Dagelijks Bestuur weigert een vergunning om te vellen indien het belang van verlening

niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden:
a. natuur-en milieuwaarden;
b. landschappelijke waarden;
c. cultuurhistorische waarden;
d. waarden van stadsschoon;
e. waarden voor recreatie en leefbaarheid;
f. waarden van bijzondere beschermwaardigheid.

3. Geen vergunning om te vellen wordt verleend voor bijzondere beschermwaardige
houtopstand en houtopstand voorkomende op de nationale, monumentale, Amsterdamse en
de door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud West op te stellen lijst van bijzonder
beschermwaardige houtopstand, tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging van de
openbare veiligheid of een andere acute noodtoestand.

4. Het Dagelijks Bestuur verwijst in de vergunning zo mogelijk naar gemeentelijke
beleidsplannen of uitwerkingen daarvan ter onderbouwing van de in het tweede lid genoemde
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waa
rde
n.
5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het opstellen van een beoordelingsformulier waarin een

zo objectief mogelijk afwegingsmodel wordt vastgesteld.

ARTIKEL 6: Bijzonder beschermwaardige houtopstand

1. Het Dagelijks Bestuur stelt een lijst op met bijzonder beschermwaardige houtopstanden.
Daarbij wordt vermeld: de plaatselijke aanduiding, de tenaamstelling van de eigenaar en de
beschrijving van de houtopstand met foto's en een kaart met de exacte situering van de

hou
tops
tan
d.
2. Het Dagelijks Bestuur stelt een adviescommissie in op grond van artikel 84 van de

Gemeentewet, die adviseert over:
a. de criteria voor bijzonder beschermwaardige houtopstand;
b. de plaatsing van houtopstand op de lijst van bijzonder beschermwaardige

houtopstanden;
c. de voorgenomen velling van een bijzonder beschermwaardige houtopstand bij

ernstige beschadiging of andere acute noodtoestand;
d. het verstrekken van subsidie ten behoeve van bijzonder beschermwaardige

hou
tops
tan
d.

3. Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement vast waarin de samenstelling en werkwijze van de
in lid 2 genoemde adviescommissie wordt geregeld.

4. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van bijzonder
beschermwaardige houtopstanden is verplicht het Dagelijks Bestuur onmiddellijk mededeling
te doen van:

a. eigendomsoverdracht van de houtopstand;
b. het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand;
c. de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

5. Het Dagelijks Bestuur stelt een regeling vast voor het subsidiëren van kosten die noodzakelijk
zijn voor het duurzaam in standhouden van bijzonder beschermwaardige houtopstand.

6. De deelraad kan aan de standplaats van een bijzonder beschermwaardige houtopstand de
bestemming ‘groeiplaats houtopstand' verlenen. Deze standplaats is op kaart aangegeven
met ten minste het oppervlak dat de kroon van een boom als volledig volgroeid exemplaar
nodig heeft.

ARTIKEL 7: Bijzondere vergunningvoorschriften

1. Tot de aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften behoort het voorschrift dat
binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur te geven
aanwijzingen moet worden herplant.

2. In een voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na
de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

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

4. Tot de aan een vergunning tot vellen te verbinden voorschriften behoort het voorschrift dat
pas tot vellen mag worden overgegaan indien andere vergunningen of
ruimtelijkeordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn of de financiële voortgang van
werken voldoende gewaarborgd is.

5. Het Dagelijks Bestuur kan bij het onder voorschriften verlenen van een vergunning tot vellen
tevens de monetaire boomwaarde als motivering hanteren.

ARTIKEL 8: Herplant-en instandhoudplicht

1. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen 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 tot 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 binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet
worden vervangen.

3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van
toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het Dagelijks Bestuur aan de
zakelijk gerechtigde tot 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 om
overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur te geven aanwijzingen binnen een door het
Dagelijks Bestuur te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt
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weg
gen
ome
n.
4. Tot de aan een vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift

om een geldelijke bijdrage te storten in de kas van het stadsdeel ten behoeve van herplant.
5. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede, derde of vierde lid is

opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

ARTIKEL 9: Afstand van de erfgrens

De afstand voor het planten van een houtopstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42 van het
Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en boomvormers en op nihil voor
heesters en heggen.

ARTIKEL 10: Uitzicht belemmerende beplanting

1. De rechthebbende op een beplanting, die aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan
belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht deze
beplanting te snoeien, of op te binden, of te verwijderen na aanschrijving door of namens het
Dagelijks Bestuur, binnen een door hem te bepalen termijn en overeenkomstig zijn

aan
wijzi
nge
n.
2. Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing voor zover de Algemene Plaatselijke

Verordening van de Gemeente Amsterdam en de daarop gebaseerde voorschriften van
toepassing zijn.

ARTIKEL 11: Schadevergoeding

Het Dagelijks Bestuur beslist op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van de vergunning
tot vellen op grond van artikel 17 juncto artikel 13 vierde lid van de Boswet.

ARTIKEL 12: Opsporing

Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren,
genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe door het Dagelijks
Bestuur aangewezen personen.

ARTIKEL 13: Slot-en overgangsbepaling

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010.
2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na uitgifte van het Amsterdams

Stadsblad waarin zij is geplaatst of zoveel later als de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking treedt.

3. Bij het in werking treden van de Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010 komt de
Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2008 te vervallen.

4. Vergunningaanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van de Bomenverordening
Stadsdeel Oud-West 2010, worden afgehandeld overeenkomstig de Bomenverordening
Stadsdeel Oud-West 2008.


