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betreft: Bomenverordening Stadsdeel Oost     

 

 

Aan de deelraad, 

 
Samenvatting 
 
De bomenverordening reguleert in hoofdzaak het kappen van bomen en biedt een 
toetsingskader voor de vergunningverlening.  
Daarnaast voorziet de bomenverordening onder anderen ook in het opstellen van een lijst 
van monumentale bomen en geeft de verordening beheerplannen een status. 
 
 
Inleiding 
 

De centrale stad heeft, i.s.m. een aantal stadsdelen, in 2010 en 2011 de zogenaamde 

Model Bomenverordening ontwikkeld. Dit model is ontwikkeld in het kader van het 

Actieprogramma Regelgeving en Handhaving 2007-2010 van het Stedelijk 

Programma Regelgeving en Handhaving (SPRH). Eén van de acties was een 

onderzoek naar standaardisering van de regelgeving voor het vellen van 

houtopstanden in Amsterdam. Daarnaast wordt met de Model Bomenverordening een 

kwaliteitsverbetering bereikt.  

 

Uitgangspunt van de Model Bomenverordening is dat het grootste deel van de 

Bomenverordening voor de hele gemeente geldt  en dat stadsdelen nog maar op een 

beperkt aantal punten afwijken (beleidsvrijheid). Daar staat tegenover dat de 

beleidsvrijheid die het model biedt een aantal belangrijke keuzes betreft.  
 
 
Voorstel 
 

De nu voorliggende Concept Bomenverordening Stadsdeel Oost is de Model- 

Bomenverordening inclusief de keuzes die gemaakt zijn voor de 5 optionele 

bepalingen. 
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De centrale stad heeft, i.s.m. een aantal stadsdelen, in 2010 en 2011 de zogenaamde 

Model Bomenverordening ontwikkeld. Dit model is ontwikkeld in het kader van het 

Actieprogramma Regelgeving en Handhaving 2007-2010 van het Stedelijk 

Programma Regelgeving en Handhaving (SPRH). Eén van de acties was een 

onderzoek naar standaardisering van de regelgeving voor het vellen van 

houtopstanden in Amsterdam. Daarnaast wordt met de Model Bomenverordening een 

kwaliteitsverbetering bereikt.  

 

Uitgangspunt van de Model Bomenverordening is dat de Bomenverordening 

eensluidend is in de Gemeente en dat stadsdelen in hun eigen verordening nog maar 

op een beperkt aantal punten afwijken (beleidsvrijheid). Die beleidsvrijheid betreft wel 

belangrijke keuzes en bestaat uit het al dan niet opnemen van 5 optionele 

bepalingen.   

 

De nu voorliggende Concept Bomenverordening Stadsdeel Oost is de Model 

Bomenverordening inclusief de keuzes die gemaakt zijn over de 5 optionele punten. 

 

De 5 betreffende optionele punten zijn: 

 

1. De model bomenverordening maakt het mogelijk om een aanvullend onderdeel 

op te nemen waardoor voor bomen in tuinen met een oppervlakte minder dan 

100m2 geen kapvergunning meer aangevraagd hoeft te worden. 

Een boom is een zeer beeldbepalend element voor een bewoner,maar ook voor 

omwonenden. Omwonenden hebben verschillende belangen bij de aanwezigheid van 

de boom. Een kapprocedure draagt zorg voor een goede belangenafweging op het 

moment dat de tuinbezitter de boom wil kappen. Het advies van deskundigen kan in 

zo’n procedure  ook leiden tot een tussenoplossing, zoals snoeien, die voor iedereen 

acceptabel is.     

De bepaling wordt op dit moment niet in de verordening opgenomen, maar  zal wel 

onderwerp zijn van onderzoek in het kader van de in juli 2011 aangenomen 

raadsmotie 130, die het dagelijks bestuur opdraagt de mogelijkheid  tot vermindering 

van de vergunninglast zo breed mogelijk, dus met een kosten-batenanalyse,  te 

onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek kunnen later, als dan ook een 

inventarisatie van beschermwaardige houtopstanden (monumentale- en ecologisch 

waardevolle bomen) in particuliere tuinen wordt gemaakt, leiden tot een aanpassing 

van de verordening.       

 

2. De model bomenverordening maakt het mogelijk om te kiezen of het advies aan 

db, t.a.v. de lijst met beschermwaardige houtopstanden (monumentale 

bomenlijst), wordt voorbereid door een breed samengestelde officiële 

adviescommissie of alleen door ter zake deskundige(n). 

Er wordt gekozen voor een advies door ter zake deskundige(n). 

In de meeste gevallen zal een slagvaardig advies van ter zake deskundige(n) 

voldoende zijn. Daarnaast biedt de nu voorliggende Bomenverordening voldoende 

mogelijkheid om in specifieke gevallen te kunnen bepalen dat de groep uitgebreid 

wordt met andere personen, bv. bewoners of dat deskundigen zich laten 

adviseren/bijstaan door andere personen. Het is niet noodzakelijk om dit expliciet in 

de voorliggende Bomenverordening op te nemen, ook niet in de toelichting.  
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3. In de model verordening wordt het stadsdeel de mogelijkheid gegeven om, in een 

Bomenbeleidsplan, t.a.v. de weigeringsgronden (art. 4) voor een kapvergunning, 

nadere invulling te geven en daarmee rekening te houden. 

Deze optie is overgenomen. In een bomenbeleidsplan kan duidelijker en uitgebreider 

worden aangegeven wat de weigeringsgronden precies inhouden. In voormalig 

stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is in 2006 een Bomenbeleidsplan vastgesteld.  

 

4. De Model Bomenverordening geeft het stadsdeel de mogelijkheid om te regelen 

dat de eigenaar van een beschermwaardige houtopstand de verplichting heeft 

om, voorafgaande aan een werkzaamheid die bij deze boom gaat plaatsvinden, 

dit eerst te melden bij het stadsdeel. 

Dit onderdeel willen we wel overnemen. 

Met deze aanvulling heeft het stadsdeel de mogelijkheid om te adviseren t.a.v. 

eventuele beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden om zodoende de 

beschermwaardige boom zo veel mogelijk te ontzien. 

 

5. Met de Model Bomenverordening wordt het stadsdeel de mogelijkheid geboden 

om een aanvulling op te nemen die de termijn regelt waarbinnen eigenaar de 

werkzaamheid nabij een beschermwaardige houtopstand (Punt 5) aan het 

stadsdeel moet melden, nl. zodra dit bekend is. 

Deze aanvulling heeft een directe relatie met Punt 4. Het is wenselijk om een termijn 

te verbinden aan de meldingsplicht t.a.v. werkzaamheden bij beschermwaardige 

bomen, zodat eventuele adviezen van het stadsdeel niet te laat komen. Deze 

bepaling is wel overgenomen uit de modelverordening. 

 

 

Vaststelling van de Bomenverordening Stadsdeel Oost heeft geen financiële 

consequenties en kent geen risico’s.  

Inwerkingtreding vindt plaats op 1 december 2011 na publicatie in de Stadsdeelkrant.  

 

Op grond van vorenstaande wordt in overeenstemming met het advies van de 

raadscommissie u voorgesteld het volgende besluit te nemen: 

 

Vaststelling van de Bomenverordening Stadsdeel Oost  

 

Het DB van Stadsdeel Oost 

 

 

 

 

 

Frank van Erkel, Fatima Elatik, 

Secretaris voorzitter 

 


