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Onderwerp

Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Bomenverordening 2014 en tot 
intrekking van de bomenverordeningen van de bestuurscommissies 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

besluit

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd

I. I. Vast te stellen de 
Verordening tot wijziging van de Bomenverordening 2014, vastgesteld bij besluit van 
de gemeenteraad op 12 februari 2014 (Gemeenteblad 2014 afd. 3A nr. 28/44), en tot 
intrekking van de bomenverordeningen van de bestuurscommissies

Artikel 1
Artikel 17 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. Vergunningen en andere besluiten op grond van de voormalige 

stadsdeelverordeningen blijven ook na het intrekken van deze verordeningen 
gelden, hetzij tot het einde van hun looptijd, hetzij tot het tijdstip dat zij met 
toepassing van deze verordening worden gewijzigd of ingetrokken.

2. Op aanvragen om een vergunning of een ander besluit op grond van de 
voormalige stadsdeelbomenverordeningen, waarop bij de inwerkingtreding van 
deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening 
een beslissing genomen.

3. Besluiten ter uitvoering of handhaving van bepalingen van de voormalige 
stadsdeelbomenverordeningen, worden geacht te zijn genomen ter uitvoering of 
handhaving van deze verordening.

4. Op bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de voormalige 
stadsdeelbomenverordeningen, waarop bij de inwerkingtreding van deze 
verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een 
beslissing genomen.

5. Besluiten over lijsten van beschermwaardige houtopstanden of monumentale 
bomen op grond van de stadsdeelbomenverordeningen worden geacht te zijn 
genomen op basis van artikel 10.1 van de Bomenverordening 2014.
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II. II. Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting:
III. A. Bij Algemeen vervalt de volgende tekst: 
IV. ‘Het vaststellen van een bomenverordening is een bevoegdheid die aan de 

stadsdelen is gedelegeerd. In het gebied dat is aangewezen als grootstedelijke 
gebied is de bomenverordening van de centrale stad van kracht.’

B. Bij Artikel 1 sub c, het college vervalt de volgende tekst: 
‘Derhalve geldt deze verordening niet in gebieden waar het dagelijks bestuur van een 
stadsdeel bevoegd is om de vergunning af te geven.’

V. C. Bij Artikel 1 sub d, dunnen vervalt de volgende tekst: 
VI. ‘Opmerking verdient dat niet in alle gevallen en niet in alle stadsdelen de mogelijkheid 

wordt geboden een beheerplan te laten vaststellen of goedkeuren. In dat geval is 
deze uitzondering niet aan de orde en moet ook voor het dunnen een vergunning 
worden aangevraagd.’

D. Bij Artikel 1 sub g, jaarvergunning wordt het woord ‘stadsdelen’ gewijzigd in 
‘bestuurscommissies’.

E. Bij Artikel 1 sub g, jaarvergunning wordt de zin: 
‘In dit beheerplan moet door de organisatie worden aangegeven welke bomen of 
welke zij voornemens zijn te vellen en hoe zij daarbij in herplant of vervanging gaan 
voorzien’ 
gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
‘In dit beheerplan moet door de organisatie worden aangegeven welke bomen het 
behouden waard zijn of welke zij voornemens zijn te vellen en hoe zij daarbij in 
herplant of vervanging gaan voorzien’.

F. Bij Artikel 2 Bepalen bebouwde kom wordt de zin: 
‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft een besluit genomen waarbij de bebouwde 
kom gelijk komt te lopen met de gemeentegrens van Amsterdam zodat de Boswet 
nergens in de plaats treedt van de Bomenverordening van de centrale stad of die van 
een van de stadsdelen.’ 
gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft een besluit genomen waarbij de bebouwde 
kom gelijk komt te lopen met de gemeentegrens van Amsterdam zodat de Boswet 
nergens in de plaats treedt van de Bomenverordening van de centrale stad.’

G. Bij Artikel 2 Bepalen bebouwde kom komt de volgende tekst te vervallen: ‘Binnen 
de grenzen van de stadsdelen gelden de bomenverordeningen die door de 
stadsdelen zijn vastgesteld of de verordening van de centrale stad voorzover er 
sprake is van een grootstedelijk gebied’.

H. Bij Artikel 2 Bepalen bebouwde kom komt de volgende tekst te vervallen: ‘Het 
artikel is zodanig geredigeerd dat de centraal vastgelegde grens van de bebouwde 
kom ook voor de stadsdelen geldt en dat eventuele toekomstige besluiten over 
aanpassing van de grens niet leiden tot aanpassing van de eigen 
stadsdeelverordening’. 
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I. Bij Artikel 7 Herplantplicht wordt de zin: 
‘Is ook dat niet mogelijk dan bepaalt het derde lid dat de boomwaarde in een speciaal 
herplantfonds of in een vergelijkbare herplantregeling wordt gestort. Een dergelijk 
fonds of een dergelijke regeling moet daartoe wel in het leven geroepen zijn door de 
gemeente of het stadsdeel of bijvoorbeeld in het kader van een grootstedelijk project’ 
gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
‘Is ook dat niet mogelijk dan bepaalt het derde lid dat de boomwaarde in een speciaal 
herplantfonds of in een vergelijkbare herplantregeling wordt gestort. Een dergelijk 
fonds of een dergelijke regeling moet daartoe wel in het leven geroepen zijn door de 
gemeente of bijvoorbeeld in het kader van een grootstedelijk project.’

VII. III. In te trekken de volgende verordeningen en subsidieregeling van de 
bestuurscommissies: 
- de Bomenverordening stadsdeel Centrum 2012, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van 21 februari 2012;
- de Bomenverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, vastgesteld bij besluit 

van de deelraad van 30 juni 2009 en 21 november 2012;
- de Bomenverordening voormalig stadsdeel Osdorp, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van 29 mei 2002 en 21 november 2012;
- de Kapverordening voormalig Stadsdeel Slotervaart, vastgesteld bij besluit van 

de deelraad van 3 juni 2009 en 21 november 2012;
- de Bomenverordening stadsdeel Noord 2012, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van 19 december 2012;
- de Bomenverordening stadsdeel Oost, vastgesteld bij besluit van de deelraad 

van  8 november 2011;
- de Bomenverordening stadsdeel West 2012, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van  26 maart 2013;
- de Bomenverordening stadsdeel Zuid 2012, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van 31 oktober 2012;
- de Subsidieregeling particuliere monumentale houtopstanden van het stadsdeel 

Zuid, vastgesteld bij besluit van de deelraad van 19 december 2012;
- de Bomenverordening stadsdeel Zuidoost 2005, vastgesteld bij besluit van de 

deelraad van 28 september 2010.

VIII. IV. Te bepalen dat de Bomenverordening 2014 geldt voor de hele stad.

V. Te bepalen dat de besluiten I, III en IV in werking treden op 1 oktober 2016

Wettelijke grondslag

Artikel 149 Gemeentewet, artikel 38 Verordening op de bestuurscommissies

Bestuurlijke achtergrond

In Amsterdam kennen we nu tien bomenverordeningen. Voorliggend voorstel 
betekent dat er één verordening komt en dat burgers en bedrijven met ingang van 1 
oktober 2016 allemaal te maken krijgen met dezelfde regels rond kap, behoud, 
bescherming en compensatie van bomen. De bestaande tien verordeningen, die nu 
nog van kracht zijn bij de bestuurscommissie, worden ingetrokken. Hiermee wordt 
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ook invulling gegeven aan 1S1O en de Agenda Groen. 

De uitwerkingsbesluiten die behoren bij de Bomenverordening 2014 worden in deze 
vergadering separaat aan u voorgelegd.

Onderbouwing besluit

Hieronder een toelichting per gevraagde beslissing. 

Ad. I. Intrekken bomenverordeningen bestuurscommissies en Bomenverordening 
2014
Op dit moment kent Amsterdam nog tien bomenverordeningen. Dit betreft één 
bomenverordening voor de centraal stedelijke gebieden (oa Zuidas, Haven, Noord-
Zuidlijn) en negen bomenverordeningen van de bestuurscommissies; één 
verordening voor de stadsdelen Centrum, Oost, Noord, West, Zuid en Zuid-Oost en 
drie verordeningen voor Nieuw-West.

Met ingang van 1 oktober 2016 komen de bomenverordeningen van de 
bestuurscommissies te vervallen, dit op grond van het overgangsrecht bij de invoering 
van het nieuwe bestuurlijk stelsel. In dat kader is het voorstel de bestaande 
bomenverordening voor de centraal-stedelijke gebieden, de Bomenverordening 2014, 
voor de hele stad te laten gelden. Dit is bij het opstellen van de Bomenverordening 
2014 ook zo afgesproken. De Bomenverordening is in 2014, na jaren van intensief 
overleg met de stadsdelen en milieugroeperingen, tot stand gekomen en vastgesteld 
bij besluit van de gemeenteraad op 12 februari 2014 (Gemeenteblad 2014 afd. 3A nr. 
28/44). Het houden van een nieuwe inspraakronde is niet noodzakelijk omdat er 
alleen technische wijzigingen plaatsvinden. Deze hebben betrekking op de term 
overgangsrecht en op passages over stadsdelen in de toelichting die ten tijde van het 
vaststellen van de verordening relevant waren maar die na wijziging van het 
bestuurlijk stelsel hun relevantie verloren hebben. 

Deze verordening is destijds in nauw overleg met de stadsdelen en 
milieugroeperingen opgesteld omdat die verordening als model zou dienen voor de 
verordeningen van de stadsdelen. Dit vooruitlopend op het nieuwe bestuurlijk stelsel. 
De stadsdelen Centrum, Oost, Noord, Zuid en West hebben dit ook als model voor 
hun bomenverordeningen gebruikt.

In verband met het vervallen van de bomenverordeningen van de 
bestuurscommissies wordt in de Bomenverordening in overgangsrecht voorzien.

Ad. II. Wijziging toelichting Bomenverordening 2014 
De artikelen in de Bomenverordening 2014 zelf wijzigen inhoudelijk niet. Alleen de 
toelichting in de Bomenverordening 2014 wordt aangepast op een enkel technisch 
punt in verband met de intrekking van de bestuurscommissieregelingen. 

Ad. III. In te trekken bomenverordeningen en subsidieregeling
De Bomenverordening 2014 is, na jaren van intensief overleg met de stadsdelen en 
milieugroeperingen, tot stand gekomen en unaniem door de vorige gemeenteraad 
vastgesteld. Bovendien hebben de stadsdelen Centrum, Noord, Zuid, Oost en West 
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dit zoals gezegd als model voor hun eigen verordening gebruikt. Met het voorgesteld 
besluit gaat deze verordening voor de hele stad gelden en worden de 
stadsdeelverordeningen ingetrokken. 

Stadsdeel Zuid kent als enige stadsdeel een subsidieregeling voor particuliere 
monumentale houtopstanden. Met het intrekken van de bomenverordening van het 
stadsdeel Zuid komt de grondslag voor deze subsidieverordening te vervallen. 
Expliciet wordt deze regeling om die reden ingetrokken. Overleg met stadsdeel Zuid 
heeft hierover plaatsgevonden. 
Dit laat onverlet dat er op grond van de Bomenverordening 2014 voor de gehele stad 
een stedelijke subsidieregeling kan worden ingesteld indien dat wenselijk wordt 
bevonden. 

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: €

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten

Overige exploitatielasten

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd Bijlage 1: Bomenverordening 2014 met aangepaste tekst in de toelichting
Bijlage 2: schema met huidige situatie en m.i.v. 1 oktober 2016.

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

rve ruimte en duurzaamheid, Hans Kaljee 06 22 680 767 H.Kaljee@amsterdam.nl en 
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Barbara Ponteyn B.Ponteyn@amsterdam.nl
Directie Juridische Zaken, Jurien Korzelius, tel. 020 552 20 70

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
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