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Onderwerp 
	

Afhandeling motie 752 Openbaarheid adviezen adviescommissie beschermwaardige 
houtopstanden 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2019 heeft u bij de behandeling van het 
wijzigen van de Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden, motie 752 van 
raadslid Bakker met algemene stemmen aangenomen. Hierin verzoekt u het college om de 
adviezen van de adviescommissie beschermwaardige houtopstanden openbaar te maken. Deze 
openbaarheid van de adviezen stond niet expliciet opgenomen in het reglement van de 
adviescommissie. 

Het college heeft aan artikel 6 Beraadslagingen/uitbrengen van het advies, een extra lid 
toegevoegd, lid 7, dat luidt: 'De adviezen zijn openbaar en opvraagbaar bij de secretaris'. Dit analoog 
aan hoe dit is opgenomen als art. 8, lid 4 van de Verordening Technische Adviescommissie 
Hoofdgroenstructuur. 

Tevens is voorzien dat in het eerste kwartaal van 2020 aan Amsterdam.nl een pagina 
Monumentale bomen wordt toegevoegd, waarop ook de adviezen gepubliceerd zullen worden. 

In het reglement was reeds in artikel 7 Jaarlijkse verantwoording bepaald dat de commissie 
verantwoording aflegt met een jaarverslag over haar werkzaamheden. Hierin komt ten minste aan 
de orde: 

a. Op welke wijze in de advisering toepassing is gegeven aan de beoordelingscriteria voor 

plaatsing op de lijst van beschermwaardige houtopstanden 

b. Een overzicht van de in dat jaar uitgebrachte adviezen bij vergunningaanvraag voor het 

vellen van een op de lijst van beschermwaardige houtopstanden geplaatste houtopstand. 

c. In welke gevallen college - of dagelijks bestuur in mandaat — heeft afgeweken van het 

advies van de commissie 

d. Zaken waaraan de commissie bijzondere aandacht heeft gegeven. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Dit jaarverslag zal eveneens gepubliceerd worden op de pagina Monumentale bomen van 

Amsterdam nl. 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgehandeld. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens Ivens 
Wethouder Openbare ruimte en groen 
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