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BOMENVERORDENING  ZUIDOOST 2005 
 
De stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, 
Gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur van 4 januari 2005 
Gelet op het bepaalde in de Boswet, artikel 149 Gemeentewet, Verordening op de Stadsdelen en de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
 
besluit: 
 
vast te stellen de volgende verordening ten behoeve van een zorgvuldige afweging van belangen bij 
de beoordeling van aanvragen om een houtopstand te vellen (Bomenverordening Zuidoost 2005) 
 

 
 
ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 

 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuidoost 
 
Houtopstand: Eén of meer bomen, boomvormers, een beplanting van bosplantsoen een beplanting 
van hakhout of een houtwal. 
  
Boom of boomvormer: Een houtachtig, opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van 
minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven maaiveld, tenzij in deze verordening anders is 
bepaald. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam, tenzij anders in 
deze verordening is bepaald. 
 
Vellen: Rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent kroonvolume, met 
in begrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven als ondergronds, die 
de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering 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: Het uitdunnen van de kroon van een boom waarbij de resterende takken tot ongeveer 
de helft van hun lengte worden teruggesnoeid. Het instandhouden van de door kandelaberen ontstane 
kroonvorm valt onder het begrip knotten. 
 
Knotten:  Periodiek geheel of gedeeltelijk verwijderen van uitgelopen takhout tot op de oude 
snoeiplaats. 
 
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 binnen de grenzen van stadsdeel Zuidoost zonder vergunning van het 

Dagelijks Bestuur houtopstand te vellen of te doen vellen. 
2.  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstanden als bedoeld in artikel 15 lid 

2 van de Boswet. 
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 dat onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 
van deze verordening; 
b) het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;  
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c) het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen,  
gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud. 

 
 

ARTIKEL 3  PROCEDURE 
 
1.  De vergunning als bedoeld in deze verordening moet  worden aangevraagd door middel van 

een volledig ingevuld standaardaanvraagformulier, onder bijvoeging van een situatietekening.  
2.  Het Dagelijks Bestuur stelt een standaardaanvraagformulier vast. 
3.  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. 

4.  Van een aanvraag wordt onverwijld na ontvangst kennis gegeven in een lokaal huis-aan-
huisblad en tegelijkertijd wordt de aanvraag ter inzage gelegd.  

5.  Een ieder kan gedurende een termijn van twee weken na de in lid 4 bedoelde publicatie zijn 
zienswijze geven. 

6.  Van een besluit tot verlening of weigering van een vergunning wordt onverwijld kennis 
gegeven in een huis-aan-huisblad binnen een week nadat het besluit bekend is gemaakt aan 
de aanvrager, waarbij de datum van bekendmaking aan de aanvrager wordt vermeld.  

7.  Het Dagelijks Bestuur kan opdracht geven tot direct vellen, indien er sprake is van grote 
gevaarzetting. Onverwijld wordt alsnog hiervoor een vergunning afgegeven waarbij een 
herplantplicht kan worden opgelegd. 

 
 
ARTIKEL 4  GEBRUIK VAN VERGUNNING 
 
Indien de vergunning in samenhang met de realisatie van een ander vergunningplichtig werk wordt 
aangevraagd, kunnen aan de tenuitvoerlegging van de vergunning nadere voorschriften worden 
gesteld. 
 
 
ARTIKEL 5  CRITERIA 
 
1. Het Dagelijks Bestuur kan de vergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften 

verlenen. 
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 van bijzondere beschermwaardigheid. 

3. Geen vergunning om te vellen wordt verleend voor bijzondere beschermwaardige houtopstand 
en houtopstand voorkomende op de lijst zoals bedoeld in artikel 6, tenzij er sprake is van een 
ernstige bedreiging van de openbare veiligheid of een andere acute noodtoestand. 

4. Het Dagelijks Bestuur motiveert de vergunning onder meer door verwijzing naar de in lid 2 van 
dit artikel genoemde waarden en de hieraan ten grondslag liggende beleidsregels.  

 
 
ARTIKEL 6   BIJZONDER BESCHERMWAARDIGE HOUTOPSTAND 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt een lijst op met bijzonder beschermwaardige houtopstanden. Deze lijst 
bevat in ieder geval de houtopstanden voorkomende in het nationale register van monumentale 
bomen van de landelijke Bomenstichting. 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 houtopstand. 
 
 
ARTIKEL 7  STANDAARDVOORSCHRIFT VAN NIET GEBRUIK 
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Tot de aan een vergunning te verbinden voorschriften behoort het standaardvoorschrift dat niet eerder 
tot vellen mag worden overgegaan dan op de dag nadat de bezwaartermijn is verlopen of op een 
verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.  
 
 
ARTIKEL 8 BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN 
 
1.  Tot de aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan het Dagelijks Bestuur het 

voorschrift verbinden dat binnen een bepaalde termijn en in overeenstemming met gegeven 
aanwijzingen er 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.  Het Dagelijks Bestuur kan bij het onder voorschriften verlenen van een vergunning tot vellen 
tevens de monetaire boomwaarde als motivering hanteren. 

4. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel kunnen gelden voor bomen kleiner dan de in 
artikel 1 van deze verordening genoemde minimum-maat; 

5. Tot de 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. 

 
 
ARTIKEL 9  HERPLANT- EN INSTANDHOUDINGSPLICHT 
 
1.  Indien 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.  De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 9 kunnen gelden voor bomen kleiner dan de 
in artikel 1 van deze verordening genoemde minimummaat. 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 de 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 hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn 
voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. 

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 10  VERVALTERMIJN VERGUNNING 
 
1.  De vergunning tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen 

maximaal één jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning gebruik is gemaakt.  
2. In het geval het een vergunning voor het vellen van meer dan één boom betreft, is de 

vergunning voor alle bomen, geveld of niet, slechts voor één jaar geldig, ook als één boom of 
enkele andere bomen al geveld zijn. 

 
 
ARTIKEL 11  AFSTAND VAN DE ERFGRENS 
 
De afstand voor het planten van een houtopstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42 lid 2 van 
het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en boomvormers en op nihil voor 
heesters en heggen, uitgezonderd als bebouwing samenvalt met de erfgrens. 
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ARTIKEL 12  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 13  STRAFBEPALING 
 
1.  Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 5 lid 3, artikel 7, artikel 8, artikel 9 vierde 

lid, onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in artikel 9, eerste, tweede, derde of vijfde 
lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.  

2.  Hij 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 hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke 
veroordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden.  

3.  Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de monetaire boomwaarde. 
 
 
ARTIKEL 14  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 behoudens de beperkingen aan de taken van deze personen bij wet 
gesteld. 
 
 
ARTIKEL 15 SLOTBEPALING 
 
1.  Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Zuidoost 2005. 
2. Zij treedt in werking met ingang van 1 september 2005.  
 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de stadsdeelraad van stadsdeel Zuidoost d.d. 25 januari 
2005 (SDR 250104 BM/02) 
 
 
 
 
de heer H.K. Fernandes Mendes    E.M. Sweet 
secretaris       voorzitter
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  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP  
BOMENVERORDENING ZUIDOOST 2005 

    
 
ARTIKEL 1  BEGRIPPEN 

 
Houtopstand. Een kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod en de vergunningplicht 
gebaseerd zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat de bescherming 
betrekking heeft op meer dan bomen alleen. 
 
Boom. Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met de ondergrens van de 
bescherming. De hier gekozen maat van 10 centimeter doorsnede op een hoogte van 1,3 meter 
boven maaiveld is conform de gangbare norm in stedelijke gebieden. Het ”tenzij anders in de 
verordening is bepaald” ziet op de in lid 4 van artikel 8 en lid 2 van artikel 9 genoemde mogelijkheid 
om een herplantplicht op te leggen voor maten kleiner dan de definitie boom en deze “sprieten” toch 
onder het kapverbod te laten vallen. 
 
Boomvormer. Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van een of meer 
hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een 
boomachtige struik. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of slechts enkele stammen. 
In de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang: heester - struik -struikachtige boom - 
(meerstammige) boom.  
 
Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters, 
struiken en boomvormers.  
 
Hakhout. Beheervorm van een houtopstand waarbij de boomvormers, die na te zijn geveld opnieuw 
op de stronk uit lopen, periodiek geheel of gedeeltelijk worden geveld. 
 
Houtwal. Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse heesters, struiken en 
boomvormers. 
 
Vellen. Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, 
bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook ingrepen die 
een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen of het snoeien van meer dan 20 procent van 
het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstig beschadigen of ontsieren van een boomkroon 
tegen te kunnen gaan. Het instandhouden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten 
ontstane kroonvorm is niet vergunningplichtig. Dit laatste valt onder het juridische begrip knotten 
(artikel 2 lid 3 sub c). Het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden aangenomen dat 
daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip vellen. Voor het 
graven van sleuven voor kabels en leidingen is vaak naast een kapvergunning ook een andere 
vergunning, zoals een  aanlegvergunning, nodig. Voor de aanleg van sleuven voor kabels en leidingen 
binnen een afstand van bijvoorbeeld vier meter van de stam van een houtopstand zou daarnaast altijd 
de verplichting van aanvraag van een kapvergunning moeten worden gesteld. Meestal kan de 
uitvoerende cultuurtechnische dienst of firma de aanwezigheid van hoofdwortels niet zelf beoordelen. 
De vergunningverlener kan er echter voor zorgen dat de vergunningverlening gebeurt op basis van 
een boomdeskundig advies.  
Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van 
samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstanden eveneens 
vergunningplichtig. 
 
Monetaire boomwaarde. De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en 
houtige gewassen (NVTB, Postbus 683, 7300 AK Apeldoorn, tel. 055-5999449) voor de monetaire 
boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS, 
marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De richtlijnen gelden als de deskundigste methodiek 
voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden door justitie erkend. Het 
spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waarden dan monetaire waarde kunnen 
vertegenwoordigen. 
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ARTIKEL 2  VERBOD TOT VELLEN 
 
Binnen de grenzen van Zuidoost  Bij de besluiten van de gemeenteraad van 19 februari 1969, nr. 
105; 10 december 1986, nr. 1665 en 22 februari 1989, nr. 201 is de bebouwde kom in de zin van de 
Boswet van Amsterdam vastgesteld. De grenzen van het stadsdeel Zuidoost zijn bepalend voor de 
toepassing van de verordening, omdat het gehele stadsdeel binnen de bebouwde kom gelegen is.  
 
Op grond van artikel 15 lid 2 Boswet zijn beperkingen gesteld aan de bevoegdheid van de 
stadsdeelraad om regelen te stellen ter bewaring van: 

• populieren en wilgen als wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs 
landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot; 

• vruchtbomen, en windschermen om boomgaarden; 
• fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als 

kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; 
• kweekgoed. 

Daarom mag in de Bomenverordening Zuidoost 2005 geen bepaling worden opgenomen, die ruimer is 
dan artikel 15 lid 2 Boswet. Vandaar dat in het tweede lid verwezen wordt naar de beperkingen van 
artikel 15 lid 2 Boswet.  
 
Kapverbod. Dit verbod is in verschillende opzichten ruimer dan het lijkt. Vellen is meer dan alleen 
omzagen en houtopstand is meer dan alleen een boom (zie artikel 1). Dit verbod wordt verder 
uitgebreid met het beschadigingverbod van artikel 3 voor niet levensbedreigende of niet ontsierende 
beschadigingen. De strafbaarstelling op grond van het artikel 2 staat in artikel 14 Strafbepaling. Deze 
artikelen samen zijn de rechtsgrond voor aangifte bij de (milieu)politie. 
 
Lid 3. De in lid 3 van dit artikel genoemde uitzonderingen zijn in de praktijk wenselijk gebleken 
aanvullingen. De grondgedachte is dat niet ingrijpend, normaal beheer niet onder het kapverbod valt. 
 
Plantenziektewet. Voor ‘houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of 
krachtens een aanschrijving of last van het Dagelijks Bestuur’ geldt dus dat vervolgens wel weer een 
herplant- of instandhoudingplicht kan worden opgelegd. Vanwege iepziekte op aanschrijving 
verwijderde iepen kunnen bijvoorbeeld wel aanleiding zijn tot het opleggen van een herplantplicht aan 
dezelfde eigenaar. 
 
 

ARTIKEL 3  PROCEDURE 
 
Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand. 
 
Zakelijke gerechtigden zijn in beginsel degenen die een notariële akte kunnen overleggen 
betreffende een recht van erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrecht betreffende 
de houtopstand. 
 
Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijke toestemming 
voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is, overleggen. De eigenaar 
van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of verklaring zijn huurders het recht tot 
vergunningaanvraag verlenen. 
 
Publiekrechtelijke bevoegdheden. Ook de gemeente Amsterdam zelf, het stadsdeel, 
waterschappen of hoogheemraadschappen of andere publiekrechtelijk bevoegde instanties kunnen 
aanvrager zijn. Zij volgen dezelfde procedure als andere aanvragers.  
 
Een situatietekening is verplicht om misverstand over de exacte boom te voorkomen. Indien de 
aanvraag het gevolg is van een geplande verandering van de situatie is zowel een tekening nodig van 
de bestaande situatie als van de toekomstige situatie. Op het aanvraagformulier moet dit zijn 
aangegeven. 
 
Bekendmaking en kennisgeving. Een advertentie van de aanvraag onmiddellijk na ontvangst 
(datum postkamer) in een huis-aan-huisblad blijkt in de praktijk de beste manier om tijdig een inzicht te 
krijgen in alle betrokken belangen zodat een zorgvuldig voorbereide belangenafweging kan worden 
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gemaakt. Wel moet een aanvraag volledig zijn. Indien een onvolledige aanvraag niet tijdig is 
aangevuld, vervalt hij. 
  
Zienswijze en bezwaar. Lid 5 betekent dat vooraf aan een vergunning een ieder een zienswijze kan 
indienen. Let op dat na het nemen van het vergunningbesluit alleen belanghebbenden bezwaar 
kunnen maken. Rechtsgrondslag voor dit lid 5 ligt onder andere in artikel 3:13 lid 2 Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Belanghebbende. Belangrijk is om het begrip ‘belanghebbende’ door middel van criteria af te 
bakenen (zicht, woonafstand, andere betrokkenheid, enz.). Denkbaar is om een ieder toe te staan een 
zienswijze in te dienen vooraf aan een besluit, maar alleen belanghebbenden toe te staan bezwaar te 
maken als een besluit genomen is. Volgens vaste rechtspraak worden organisaties die in hun statuten 
de bescherming van en het behoud van bomen als doelstelling hebben opgenomen als 
belanghebbend aangemerkt en die overeenkomstig hun doelstelling activiteiten hebben ontplooid. 
 
Keuze procedures. Indien al bij de aanvraag van een vergunning voor grote ingrepen in het 
openbaar groen, of tijdens de termijn van tervisielegging, blijkt dat er sprake is van groot 
maatschappelijk belang, kan de vergunningverlener besluiten tot een verlengde procedure op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht en bijvoorbeeld een hoorzitting ter voorbereiding toevoegen.  
 
Noodvelling. Door omstandigheden kunnen bomen een groot gevaar vormen voor hun omgeving. In 
dit artikel wordt aan het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid verleend om in het geval van grote 
gevaarzetting een boom te kunnen vellen zonder dat hiervoor eerst een vergunning is aangevraagd. 
Na de noodvelling verleent het Dagelijks Bestuur alsnog een vergunning om strijdigheid met artikel 9 
te voorkomen. Bovendien verleent het Dagelijks Bestuur deze vergunning om belanghebbenden 
gelegenheid te bieden op te komen in bezwaar tegen de (niet) aan de vergunning verbonden 
voorschriften, zoals over de herplantplicht. Deze bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur kan worden 
gemandateerd. 
 
 

ARTIKEL 4  GEBRUIK VAN VERGUNNING 
 
Dit artikel gaat uit van afstemming van vergunningverlening als er een onderlinge samenhang bestaat. 
Dit kan het geval zijn bij allerlei ruimtelijke plannen. Bouw-, sloop- en aanlegvergunningen waarbij 
sprake is van het vellen van houtopstanden. Het afhankelijk stellen van de kapvergunning van andere 
vergunningen kan ook via een vergunningsvoorschrift.  
 
 

ARTIKEL 5  CRITERIA  
 
Weigeringgronden. Dit artikel geeft de weigeringgronden, die in ieder besluit op een aanvraag tot 
vellen genoemd moeten worden. Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat (te) zieke of gevaarlijke 
bomen altijd voor vergunning in aanmerking zullen komen. Ervaring leert dat de algemene termen 
waarin hier genoemde weigeringgronden gesteld zijn, nadere uitwerking behoeven van criteria voor 
boombelang en verwijderingbelang. De beslissing op de aanvraag moet waar mogelijk verwijzen naar 
beleidsbesluiten. Ook de door derde- belanghebbenden ingediende zienswijzen moeten meegewogen 
worden. 
 
Beschermwaardige houtopstand. Voor bijzonder beschermwaardige houtopstand met een 
monumentaal karakter dienen criteria en een lijst te worden opgesteld (zie artikel 6). De status van 
bomen op de landelijke monumentale bomenlijst wordt in dit artikel onderkend. Door lid 3 wordt de 
registratie door de Bomenstichting opgenomen in het eigen juridische beschermingsregime.  

 
 
ARTIKEL 6  BIJZONDER BESCHERMWAARDIGE HOUTOPSTAND 

 
Dit artikel gaat uit van het opstellen van een duidelijke lijst. Dit betekent dat het stadsdeel de taak op 
zich neemt om zijn monumentale en bijzonder beschermwaardige houtopstanden te inventariseren. 
Zie bijlage 6. 
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ARTIKEL 7  STANDAARDVOORSCHRIFT VAN NIET GEBRUIK 

 
Onomkeerbaarheid. Doel van dit artikel is dat er niet gekapt mag worden voordat alle bezwaren 
ontvangen zijn binnen de termijn, die op grond van artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht 
voorgeschreven is. Aan een bezwaarde zal ingeval de vergunning aan de gemeente 
Amsterdam/stadsdeel Zuidoost is verleend, mededeling worden gedaan als de kap ten uitvoer zal 
worden gelegd voordat het Dagelijks Bestuur op het bezwaarschrift besloten heeft. Bezwaarde krijgt 
hiermee de gelegenheid om een voorlopige voorziening aan te vragen. Bij een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt de tenuitvoerlegging van de kapvergunning geschorst tot op het moment 
dat de administratieve rechter heeft beslist.  
 

ARTIKEL 8  BIJZONDERE   VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN 
 
Bijzondere vergunningsvoorschriften. Voorschriften voor herplant dienen in de vergunning nader te 
zijn gespecificeerd. De bescherming van broedende vogels geldt reeds op grond van de wet (art. 12 
Flora- en Faunawet) Bij de vergunning kan op grond hiervan een uitleg worden gegeven hoe de 
aanvrager met dit onderwerp om kan gaan. Indien er aanleiding toe is, kan de uitvoering van deze 
bepaling door voorschriften bij de vergunningverlening worden geregeld. 
 
 

ARTIKEL 9  HERPLANT – EN INSTANDHOUDINGSPLICHT 
 
Voorschriften. Herplantvoorschriften moeten concreet en eenduidig zijn en mogen zeer gedetailleerd 
soort, locatie en plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de 
zelfstandige herplant- en instandhoudingplicht wordt uitgevoerd, vraagt dus om beleidsmatige 
uitwerking. Deze uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren 
die daarbij een rol spelen, zijn de ernst van de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die 
aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van het artikel. 
Onder het handhavingsbeleid vallen ook de richtlijnen voor het effectief uitvoeren van de 
strafvervolging door politie en daartoe aangestelde opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 
14. 
 
Financiële herplant. Let op dat een financiële herplantplicht daadwerkelijk voor herplant elders 
gebruikt dient te worden blijkens de rechtspraak en niet voor extra snoeien of iets dergelijks. 
Bovendien moet die herplant zo nabij als mogelijk uitgevoerd worden 
 
 
ARTIKEL 10   VERVALTERMIJN VERGUNNING 
 
Vervaltermijn. In de praktijk blijkt het nodig om een houdbaarheidsdatum aan oude vergunningen te 
geven. De vervaltermijn begint niet te lopen op het moment van afgifte van de vergunning, maar op 
het moment dat de termijnen voor bezwaar en beroep (ongebruikt) verstreken zijn. Bijvoorbeeld als 
geen bezwaar is aangetekend binnen zes weken na datum van afgifte.  
 
Bij langer lopende projecten, zoals bij stedelijke vernieuwing of de aanleg van grote infrastructurele 
werken, zal vanwege de vervaltermijn een goede planning en timing van deze vergunning gevergd 
worden. 
 
 

ARTIKEL 11  AFSTAND VAN DE ERFGRENS 
 
Afstand in artikel 5:42 BW. Houtopstanden die door de verordening worden beschermd kunnen 
indien zij nabij de erfgrens staan onder het burenrecht vallen. Artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek maakt 
het mogelijk dat buren de kap van een boom, die (in beginsel) binnen twee meter van de erfgrens 
staat, kunnen afdwingen. Note: wanneer de erfgrens gelijk is aan de bebouwingsgrens geldt een 
afstand van twee meter. Bij het opstellen van een gemeentelijke verordening kan echter van de twee 
meter afstand uit het Burgerlijk Wetboek worden afgeweken op grond van artikel 5:42 lid 2 BW. Omdat 
in de stedelijke omgeving, met name in de tuinen, de ruimte beperkt is, is in dit artikel gekozen voor 
een minimumafstand tot de erfgrens van 0,5 meter voor de hoog opgaande houtige gewassen. De 
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juridische grondslag voor burengeschillen over bomen en daarmee het aantal geschillen zullen 
enigszins verminderen door de afstand tot de erfgrens in de verordening te verkleinen. In de praktijk 
komt het er vooral op neer belangen zorgvuldig af te wegen en, indien mogelijk, door 
beheerovereenkomsten klachten te voorkomen. Het is raadzaam zich als overheid niet in particuliere 
burengeschillen te mengen, tenzij men de betreffende houtopstand wil behouden. In dat geval dient 
men dat behoud zo spoedig mogelijk aan beide partijen kenbaar te maken. De Bomenstichting geeft 
informatieve brochures en boeken over bomen en buren uit. Zie voor afbakening van de begrippen 
boom en boomvormer in de toelichting op artikel 1. 
 
 

ARTIKEL 12  SCHADEVERGOEDING 
 
De Boswet schrijft voor dat een gemeentelijke verordening dit artikel moet bevatten, hoewel uit de 
(gepubliceerde) rechtspraak geen enkel geval van een schade-uitkering op grond van dit artikel 
bekend is. Rechters lijken niet snel (onredelijk) nadeel aanwezig te achten indien een vergunning om 
te vellen geweigerd wordt. 
 
 

ARTIKEL 13  STRAFBEPALING 
 

Ratio. De strafmaatbepalingen zijn de basis voor aangifte bij de politie en eventuele strafvervolging 
door justitie. De bepalingen zijn overeenkomstig de grenzen van de Gemeentewet vastgesteld. Soms 
kan de rechter overgaan tot bijzondere maatregelen, zoals publicatie van een vonnis of 
voordeeltoekenning (d.w.z. dat justitie afziet van strafvervolging indien verdachte de schade vergoedt). 
 
Samenloop. Ook een samengaan met andere delicten (vernieling van eigendom, belediging van 
personen, enz.) is vaak aanleiding om een illegale kap of beschadiging door justitie aan te laten 
pakken. De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot het 
instellen door het Dagelijks Bestuur van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens 
schade aan publieke bomen of houtopstanden. 
 
Schadevergoeding. De ingestelde strafvervolging staat het instellen van een privaatrechtelijke 
schadevordering als gevolg van waardevermindering of verlies van de boom niet in de weg. Wel 
blijken rechters en officieren in de praktijk terughoudend in het tweemaal juridisch aanpakken van 
hetzelfde feit. 
 
 

ARTIKEL 14  OPSPORING 
 
Vanzelfsprekend zal uitsluitend indien er sprake is van verdenking een bevoegde 
opsporingsambtenaar zich toegang mogen verschaffen tot percelen. In Amsterdam blijkt deze 
bepaling zeker wenselijk gezien de noodzakelijke toegang tot de vele binnentuinen en het doen van 
waarnemingen aldaar door bevoegde personen. In artikel 5:15 Algemene wet bestuursrecht wordt 
bepaald hoe en wanneer een buitengewoon opsporingsambtenaar een plaats mag betreden. De door 
het Dagelijks Bestuur aangewezen personen zullen moeten voldoen aan de kwalificatie- en 
opleidingseisen voor opsporingsambtenaren zoals vermeld in het  Wetboek van Strafvordering en in 
hun taakomschrijving. 
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BIJLAGE 1 
 
ARTIKELEN UIT DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN AMSTERDAM 
 
 
 
Artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
De ‘groene’ artikelen uit de APV van de gemeente Amsterdam  
In werking vanaf 1 januari 1995 
 
Hoofdstuk 2  
Orde en veiligheid 
Artikel 2.22 Beplantingen 
 
1. Het is verboden, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op of in de weg, geen 

weg zijnde in de zin van de Wegenverkeerswet, een beplanting aan te brengen. 
2. De rechthebbende op een boom, een heg, een heester of enig andere beplanting die het vrije 

uitzicht voor het verkeer belemmert of op andere wijze het verkeer in gevaar brengt, of de 
bediening, de bereikbaarheid of de zichtbaarheid belemmert van brandkranen of afsluiters, is 
verplicht deze beplanting tot de door Burgemeester en Wethouders aan te geven afmetingen 
terug te brengen.  
 

Hoofdstuk 8  
Beheer openbare ruimte  
Artikel 8.l Vastmaken van voorwerpen 
 
1. Het is verboden, touwen, kettingen, metalen draden of andere voorwerpen op, boven of over 

de weg te spannen dan wel deze voorwerpen, waaronder mede te verstaan fietsen, 
bromfietsen, aanhangwagens, kruiwagens en andere dergelijke kleine voertuigen, op of aan 
de weg vast te maken aan bomen, boombeschermers, straatkolken en rioolputten of aan 
lantaarnpalen, draden, zuilen of andere inrichtingen of installaties, bestemd voor de openbare 
dienst.  

2. Burgemeester en Wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing 
verlenen.  

 
Hoofdstuk 9  
Bescherming van het leefmilieu   
Artikel 9.l Bestrijding van de iepziekte   
 
l. Dit artikel verstaat onder:   

a. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nanff. [syn. 
Ceratosystis ulmi (Buism.) C.Moreau];   

b. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de  soorten Scolytus 
scolytus (F.), Scolytus multistriatus (Marsh.) en Scolytus pygmaeus (F.).  

2.  Ìndien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van Burgemeester 
en Wethouders gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering 
van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door Burgemeester en 
Wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:  
a.indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;  
b.de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; 
c.of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat 
verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.  

3.  Het is verboden, gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te 
vervoeren.  

4.  Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout of op 
iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm.  

5.  Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde 
verbod.  
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Artikel 9.8  Natuurschoon   
 
l.  Het is verboden, de door Burgemeester en Wethouders ter bescherming van het natuur- en 

landschaps- of stadsschoon aangewezen plaatsen te verontreinigen, of daarin planten, 
bloemen of takken uit te steken, te plukken ofte snijden ofte vervoeren, dieren te verontrusten, 
te vangen of te doden of in het algemeen daarin schade aan de natuur toe te brengen.  

2.  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet:  
a. ten aanzien van door of met toestemming van de rechthebbende ter plaatse verkregen dan 

wel van elders afkomstige bloemen, planten of takken;  
b. indien de in dit artikel bedoelde handelingen worden verricht in het kader van normale 

onderhoudswerkzaamheden;  
c. voorzover de Natuurbeschermingswet van toepassing is.  

3. Burgemeester en Wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing 
verlenen.  

 
Art. 9.9 Openbare groenvoorzieningen  
 
l.  Het is verboden, zich te bevinden in een van gemeentewege aangelegde of onderhouden 

groenvoorziening.  
2.  Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de voor gebruik bestemde wegen of 

paden of andere plaatsen, zoals lig- of speelweiden.  
3.  Het is verboden, schade toe te brengen aan een van gemeentewege aangelegde of 

onderhouden groenvoorziening.  
4.  Burgemeester en Wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing 

verlenen.  
 
                                                                                     

Art. 9.10 Voertuigen in groenvoorzieningen  
 
Het is verboden, met een voertuig in een van gemeentewege aangelegde of onderhouden 
groenvoorziening te rijden dan wel een voertuig daarin te doen of te laten stilstaan, buiten de voor 
gebruik bestemde wegen of paden.  
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BIJLAGE 2 
 
MODELPROCEDURE VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN VERGUNNING 
 
 
Week  0 -ontvangst en publicatie van de aanvraag 

1 -gelegenheid tot zienswijze; bezichtiging 
2 
3 
4 -interne beoordeling 
5 
6 -besluit, publicatie en toezending besluit; evt. opschorting 
7 (let op: eerst publicatiedatum weten en dan pas gelijke toezendingsdatum 
8 -gelegenheid tot bezwaar 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

vanaf  16 -evt. procedure bezwaar 
   -evt. procedure beroep bij de rechtbank 

-evt. hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
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BIJLAGE 3 
 
MODEL AANVRAAGFORMULIER 
 
Voor de verklaring van de termen zie artikel 1 van de verordening 
Bij O aankruisen wat van toepassing is. 
 
Aanvrager 
Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
 
(indien van toepassing) 
Handtekening van de eigenaar of zakelijk rechthebbende: 
Naam: 
Adres: 
 
Vraagt een vergunning aan voor het O vellen O verplanten O kandaleberen van 
 
O boom, stamdoorsnede    ---------------- cm, op 130 cm hoogte 
O boomgroep of bomen in een plantverband ---------------- stuks 
O  bosplantsoen     ---------------- m2 oppervlakte 
O houtwal/hakhout    ---------------- m2 oppervlakte 
 
Situering: kadastrale aanduiding of adres 
Kadastrale aanduiding: Sectie                                   Nummer(s) 
Adres: 
 
Op de achterkant van dit formulier dient u een schets te maken van de situering van de houtopstand. 
 
Reden van de aanvraag 
 
Er is samenhang met een: 
O bouwaanvraag O aanlegvergunning O wijziging van de inrichting van de locatie O niet van 
toepassing 
Urgentie: O hoog O matig O niet van toepassing 
 
Herplant O ja O nee Indien ja: heeft u gegevens over de herplant (aantal of oppervlek, soort en 
maat)? 
 
Voor vragen kunt U bellen naar:   Datum:   Handtekening aanvrager: 
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BIJLAGE  4 
 
MODEL BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET VELLEN VAN EEN 
HOUTOPSTAND 
 
Aanvraagnummer: 
Ten name van: 
Betreft: 
 
Besluit:Besluit 
 
O ja 
 De aanvraag voldoet aan de boomverordening volgens artikel 
O Ja, onder voorwaarden 
 O Kennisgeving indiener zienswijze  volgens artikel 
 O Afstemming met andere vergunningen volgens artikel 
 O Voorwaarden van veiligheid   volgens artikel 
 O Uitvoering niet in het seizoen  volgens artikel 
 O  Herplant 
  Bestaande uit: 
  Op perceel/locatie 
 
  Toelichting: 
 
O nee 
 De aanvraag voldoet niet aan de verordening 
 Samenvattende conclusie: 
 
Belangenafweging conform bijgevoegd beoordelingsformulier. 
Er zijn wel/geen zienswijzen ingediend (zie bijlagen). Onze visie op de zienswijzen is….. 
 
 
Samenhang met andere vergunningen/procedures. 
Verbod tot vellen in het broedseizoen. 
Mogelijkheid tot bezwaar binnen zes weken na kennisgeving in ------------- bij------------ 
 
Behandeld door: 
 
 
Datum:      Ondertekening: 
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BIJLAGE 5 
 
RICHTLIJNEN VOOR UITWERKING VAN BOMENBELEID 
 
In deze bijlage vindt u checklisten voor respectievelijke aandachtsgebieden van bomenbeleid, 
beleidsaspecten, beleidsinstrumenten en beleidsuitvoering. 
 
1.Aandachtsgebieden Bomenbeleid 
Goed bomenbeleid kent tenminste acht aandachtsgebieden: 
 
1. de visie  (met randvoorwaarden) 
2. ruimtelijke ordening (bijzondere bescherming) 
3. beheer en onderhoud 
4. verordening met vergunningsprocedures en vergunningenbeleid 
5. handhaving 
6. taakverdeling en organisatie 
7. voorlichting 
8. financiën, waaronder subsidie voor monumentale bomen. 
 
Zie voor een uitwerking de vakliteratuur (bijlage 8) , in het bijzonder "kiezen voor bomen, richtlijnen 
voor gemeentelijk beleid". 
 
2. Beleidsaspecten 
De drie beleidsaspecten: 
 
1. Kwantitatief: ruimtelijk voorkomen en dichtheid in relatie tot de stedenbouwkundige      
    structuur. 
2. Kwalitatief: conditie en leeftijdsopbouw in relatie tot beheer openbare ruimte. 
3. Belevingswaarden: bescherming, overlast, soortkeuze en ecologie. 
 
Ad 1 : kwantitatief beleid 
 
Stedelijk: uitgangspunten ruimtelijke structuur van de boombeplanting 

• Groene routes (weg en water) die de dichte stad verbinden met het (groene) buitengebied zijn 
beplant met laanbeplanting van meer dan twee rijen (nog te realiseren) 

• Groene routes op stedelijk niveau en op stadsdeelniveau vormen samen het stedelijk  
groene netwerk (nog te realiseren) 

• De groenroutes op stedelijk niveau worden opgenomen in het Structuurplan Amsterdam (nog 
te realiseren). 

 
Stadsdelen: uitgangspunten ruimtelijke structuur van de boombeplanting 

• Doorgaande groene routes met laanbeplanting of bomenrij (in uitvoering) 
• Duurzaam patroon van monumentale bomen op wijkniveau (nog te realiseren) 
• De ruimtelijke hoofdstructuur van de boombeplanting wordt vastgesteld in een 

bomenstructuurplan die iedere tien jaar wordt geactualiseerd (in uitvoering) 
 
Toelichting 
Bij een groene route staat de doorgaande functie van de weg voorop. In de open stad hebben deze 
wegen voldoende profielbreedte en kan de boombeplanting een autonoom, beeldbepalend element 
zijn. 
Ter vergelijking: bij winkel- en woonstraten staat de verblijfsfunctie voorop, ook al maken ze deel uit 
van een doorgaande route (stadsstraten). Eventuele boombeplanting en de beplantingsvorm in die 
situaties worden bepaald door de verblijfsfunctie. 
Om een duurzaam patroon van monumentale bomen te laten ontstaan is een evenwichtige verdeling 
van leeftijdsklassen nodig. De beplantingsvorm is contextafhankelijk. Het patroon van monumentale 
bomen heeft echter een eigen waarde in de stedenbouwkundige structuur. 
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Ad 2: Kwalitatief 
 
Stedelijk en stadsdelen: uitgangspunten conditie en leeftijdsopbouw 

• Minimumvolume doorwortelbare ruimte voor straatbomen is 25 m3. 
• De soortkeuze is in overeenstemming met de groeiplaatsomstandigheden. 
• (Toekomstige) monumentale bomen hebben een minimaal doorwortelbaar volume van 50 m3. 
• De groeiplaats van bomen wordt dusdanig ingericht dat de kans op schade (bovengronds en 

ondergronds) tot een minimum wordt beperkt. 
• Voor de verdeling van leeftijdsklassen van straatbomen wordt gestreefd naar de verhouding 

5:!, respectievelijk voor de leeftijdsklassen tot 25 jaar, tuisen 25 en 50 jaar en ouder dan 50 
jaar. 

 
Toelichting 
Deze uitgangspunten hebben betrekking op de primaire technische voorwaarden die de boom zelf 
stelt. De afstemming van soortkeuze aan de groeiplaatsomstandigheden kan tot gevolg hebben dat bij 
de minimumhoeveelheid doorwortelbare ruimte van 25 m3 geen bomen van de eerste grootte 
gekozen kunnen worden of dat aan de bomen een kortere levensverwachting wordt geboden. Het 
gaat erom dat de consequenties van de keuzes zichtbaar zijn zodat zij deel uitmaken van de 
besluitvorming. De leeftijdsopbouw is dusdanig dat er voortdurend een volwassen beeldbepalende 
boombeplanting aanwezig is, die een structuur of patroon duidelijk zichtbaar maakt. 
Dit uitgangspunt geldt op het schaalniveau van park, wijk, stadsdeel en stad. Actuele gegevens over 
de conditie van het bomenbestand en van de standplaatsfactoren zijn een voorwaarde om dit te 
realiseren. In de beheerplanning moet voor het streefbeeld behorend bij het bomenstructuurplan 
worden ingespeeld op bijvoorbeeld het herprofileringprogramma en het stadsvernieuwingsprogramma.  
 
Ad 3: beleid gericht op belevingswaarden 
 
Stedelijk en stadsdelen: uitgangspunten bescherming, overlast, soortkeuze en ecologie 

• Alle houtopstanden, waaronder bomen en beplantingsvormen met bomen, genieten 
bescherming tegen kap en schade door middel van de verordening op het vellen van 
houtopstanden. 

• Bomen die voor de woonomgeving van bijzondere betekenis worden geacht, genieten extra 
bescherming. 

• Bij situering en soortkeuze van bomen moet mogelijk overlast bij uitgroei worden voorkomen. 
• De ruimtelijke spreiding van soorten is een aspect van de ruimtelijke structuur van 

boombeplanting 
• Soorten die biologisch zijn geteeld hebben de voorkeur. 
• Bij gebruik van inheemse soorten hebben soorten die gekweekt zijn uit inheems 

genenbronnen de voorkeur. 
 
3. Beleidsinstrumenten 
 
Stedelijk: instrumenten voor ruimtelijk beleid 

• Structuurplan Amsterdam en Aanvullend Toetsingskader voor Bestemmingsplannen. 
• Wensbeeld (Stedelijke) Hoofdgroenstructuur 
• Plaberum: de aandachtspunten vanuit bomenbeleid expliciteren(nog te realiseren). 

 
Stedelijk: instrumenten voor kwalitatief beleid: 

• Plaberum, Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 
• Opname voorwaarden in de bouwverordening ter bescherming van de te handhaven bomen 

op de bouwlocatie (nog te realiseren) 
• Opname voorwaarden ter bescherming van houtopstanden in de verordening op kabels en 

leidingen in de openbare ruimte (nog te realiseren) 
• Convenant op de bestrijding van iepziekte (nog te realiseren) 

 
Stedelijk: instrumenten voor belevingswaarden 
Er zijn geen instrumenten voor belevingswaarden. 

• De centrale stad kan wel stimuleren of faciliterende initiatieven nemen om samen met de 
stadsdelen te werken aan verbetering van deze waarden (in uitvoering) 
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Stadsdelen: instrumenten voor ruimtelijk beleid 

• Bomenstructuurplan (deels in uitvoering) 
• Bestemmingsplannen (deels in uitvoering) 

 
Stadsdelen: instrumenten voor kwalitatief beleid: 

• Kwaliteitsnormen en kengetallen (nog te realiseren) 
• Beheerplannen (deels in uitvoering) 
• Handleiding bomen (nog te realiseren) 
• Controlelijst aandachtspunten voor de toetsing van beplantingsplannen (nog te realiseren) 
• Beschermingsplan bestaande bomen bij (her)inrichtingsprojecten van de openbare ruimte 

(nog te realiseren) 
• Stadsdeelfonds voor vakontwikkeling en onderzoek (nog te realiseren) 

 
Stadsdelen: instrumenten voor belevingswaarden: 

• Beschermingsbeleid verankeren in bomenstructuurplan (nog te realiseren) 
• Vernieuwde verordening (deels in uitvoering) 
• Overlast; uitwerken van een afwegingsmodel 
• Soortkeuze: voorkeurslijst houtige gewassen (nog te realiseren) 
• Ecologie: richtlijnen aankoop en introductie van nieuwe soorten (nog te realiseren) 

 
NB 
Bij grootstedelijke projecten worden de uitgangspunten expliciet beschreven. Grootstedelijke projecten 
kunnen bij uitstek dienstdoen als voorbeeldprojecten voor aspecten van nog te realiseren 
bomenbeleid. 
 
De genoemde inhoudelijke beleidsinstrumenten kan men samenbrengen in een Handboek bomen. 
 
4. Beleidsuitvoering 
 
Stedelijk: uitvoering ruimtelijk beleid: 

• Toetsing van bestemmingsplannen 
• Implementatie beleidsuitgangspunten (stad en stadsdeel) bij de aanwijzing/afbakening van 

grootstedelijke projecten. 
 
Stedelijk: uitvoeringkwalitatief beleid 

• Toetsing bouwaanvragen door de Stedelijke Woningdienst 
• Stedelijke coördinatie kabels en leidingen 
• Groenfonds 
• Boomconsulentschap 

 
Stadsdelen: uitvoering ruimtelijk beleid: 

• Meerjarig actieplan voor de realisatie van de gewenste boomstructuur 
• Bestemming groeiplaats bomen opnemen bij de herziening van bestemmingsplannen 
• Toetsing/afstemming van het ruimtelijke beleid van andere sectoren zoals verkeer, kabels en 

leidingen (o.a. voorwaarde bij aanlegvergunningen) 
 
Stadsdelen; uitvoering kwalitatief beleid: 

• Registratie en monitoring van de kwaliteit van het bomenbestand 
• Meerjarige beheerplanning 
• Meerjarige planning vakontwikkeling en onderzoek (in samenwerking met andere stadsdelen) 

 
Stadsdelen: uitvoering beleid gericht op belevingswaarden: 

• Toepassing van de verordening tot vellen van houtopstanden 
• Uitwerking criteria voor boombelang en weigeringgronden bij de verordening 

Communicatieplan intern en extern 
• Uitwerken van een handhavingplan 
• Inpassing toetsingsprocedure van beplantingsplannen in de besluitvorming. 
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BIJLAGE 6 
 
AANDACHTSPUNTEN BOMENBELEID IN HET PLABERUM 
(plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen) 
 
0. Het Initiatief 
 
Nagaan of het, gelet op het beleid en de mogelijkheden, zinvol en wenselijk is om voor een bepaald 
gebied een plan te ontwikkelen. 
 
1. Het Vooronderzoek 
 
Toetsing van de haalbaarheid en de consequenties met voldoende gegevens om een principebesluit 
te kunnen nemen en een opdracht te kunnen formuleren. 
 
Belang bomen 
In beeld brengen van de huidige waarde van de bestaande boombeplanting in relatie tot 
landschappelijke waarden, hoofdbomenstructuur en cultuurhistorie. 
 
Instrumenten 

• Ordekaarten, Cultuurhistorische Atlas, Hoofdbomenstructuur (structuurplan, stadsdeelplan), 
Inventarisatie monumentale Bomen. 

 
2. De Nota van Uitgangspunten 
 
Besluitvorming over de globale bestemmingen en andere (stedenbouwkundige) uitgangspunten die op 
basis van studie zijn verkregen en opgenomen in de Nota van Uitgangspunten. 
 
Belang bomen 
Aanwijzing te behouden bijzonder waardevolle bomen. Formuleren van uitgangspunten voor het 
realiseren van boombeplanting bij de verschillende bestemmingen en de samenhang met de 
omgeving zoals groene routes en patroon van monumentale bomen. 
 
Instrumenten 

• Hoofdbomenstructuur, structuurplan, bomenstructuurplan stadsdeel (waaronder een plan 
monumentale bomen) 

 
3. Het Programma van Eisen 
 
Go-no-go over het al dan niet bebouwen en aanleggen van het plangebied (of delen daarvan) op 
basis van een programma van Eisen, zodat tot projectontwikkeling kan worden overgegaan. 
Eventueel voorbereiding wijziging bestemmingsplan. 
 
Belang bomen 
Uitwerken kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor de boombeplanting. Streefbeeld voor een 
aantal en leeftijdsopbouw zodat er in de toekomst voortdurend een volwassen beeldbepalende 
boombeplanting aanwezig kan zijn, die een structuur of patroon duidelijk zichtbaar maakt. 
 
Instrumenten 

• Nog te realiseren "Checklist Boombeplanting in het Plaberum"als hoofdstuk van de 
Handleiding toepassing Bomen. 

 
4. Het Stedenbouwkundig Plan 
  
Besluitvorming over een gedetailleerd stedenbouwkundig plan met de daarbij horende 
grondexploitatiebegroting op basis waarvan de gronduitgifte kan plaatsvinden en waaraan de 
voorwaarden voor de openbare werken en de bebouwing kunnen worden ontleed. 
 
Eventueel vernieuwing bestemmingsplan op basis van het SPVE. 
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Belang bomen 
Uitwerking maatregelen zoals Beschermingsplan bestaande bomen, plan voor te verplaatsen bomen. 
Keuze vormen van boombeplanting en kwalitatieve normen voor inrichting van de groeiplaats. 
Locatiekeuze (toekomstige) monumentale bomen. 
 
Instrumenten 

• Nog te realiseren "Handleiding bomen" voor de toepassing bomen met o.a. basisinformatie 
over beplantingsvormen, modelbeschermingsplan voor bestaande bomen, modelcriteria voor 
verplantbaarheid van bomen en model kwaliteitseisen voor soort en groeiplaats in relatie tot 
levensverwachting. 

 
5. De Realisatie 
 
Uitvoering van het stedenbouwkundig plan, waaronder het bouwrijp maken van het plangebied, de 
ontwikkeling en uitwerking van bouwplannen, de uitvoering van geplande bouwwerken en de aanleg 
van de voorgenomen openbare werken. 
 
Belang bomen 
Realisatie van de maatregelen. 
 
Instrumenten 

• Nog te realiseren "Handleiding Toepassing Bomen", basisinformatie over beplantingvormen, 
modelbeschermingsplan voor bestaande bomen, modelcriteria voor verplantbaarheid van 
bomen en modelkwaliteitseisen voor soort en groeiplaats in relatie tot de levensverwachting. 

• Nog te realiseren : Checklist voor de toelichting op het Beplantingsplan". Dit instrument is een 
hulpmiddel voor de ontwerper en de beheerder waarmee ze de essentiële aandachtspunten 
bij en consequenties van bepaalde beplantingsvormen en soortkeuzes kunnen controleren. 

 
 
6 Beheer 
 
Voorstellen om bepaalde kwaliteiten van het plangebied te behouden/ verbeteren (streef- beeldgericht 
beheerplan). Aanwijzingen voor aanpassingen bij veranderende maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen. Regelen financiële middelen voor het beheer en onderhoud. 
 
Belang bomen 
Opname bomen in het reguliere beheer. Handhaving en bescherming. 
 
Instrumenten 

• Bomenregristratiesysteem, beheerplanning en bomenverordening. 
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BIJLAGE  7 
 
CRITERIA BIJZONDER BESCHERMWAARDIGE HOUTOPSTAND 
 
1 Natuur en/of Milieu(educatie)waarden 
 

1. aantrekkelijke bloei 
2. nestelgelegenheid 
3. schuilplaats voor dieren 
4. bomen in locale bomenroute 
5. klim- en klauterboom 
6. bloeiwijze of vruchtdragend 
7. bijzondere groeivorm 
8. dendrologisch interessant 

 
 
2. Landschappelijke, Ecologische en/of Natuurwetenschappelijke waarden. 
 

1. knotbomen 
2. hakhout 
3. inheemse soorten 

 
3.Cultuurhistorische waarden 
 
geplant bij plechtigheden (gedenkbomen, oranjebomen, markeringsbomen, fruitboomgaarden (niet 
economisch) vormbomen (leilindes, gekandelaberde bomen) 
 
4. Esthetische of Stadsschoonwaarden 
 

1. markante locatie (plein centrale ligging) 
2. bomen in hoofdstructuur of onderdeel van de groenstructuur 
3. bomen in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/behorende 

bij architectuur 
4. bomen verweven met de geschiedenis van de omgeving 
5. parken 
6. bijzondere grachtengordel 
7. bijzondere verschijningsvorm 

 
5. Monumentale Bomen/leeftijd 
 
ouder dan 50 jaar 
Geregistreerd op de nationale lijst van monumentale bomen van de bomenstichting. 
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