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Onderwerp

Vaststellen van de begrenzing van de bebouwde kom in de zin van de Boswet 
(kortweg ‘Bebouwde kom Boswet’)

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

de begrenzing van de bebouwde kom in de zin van de Boswet aan te passen, 
waardoor deze gelijk getrokken wordt met de gemeentegrens van Amsterdam.

Wettelijke grondslag

Art. 169 gemeentewet
Boswet art. 1, lid 5

Bestuurlijke achtergrond

Op grond van artikel 1, lid 5 van de Boswet dient de gemeenteraad de begrenzing 
van de bebouwde kom in de zin van de Boswet (kortweg ‘bebouwde kom Boswet’) 
vast te stellen. Binnen deze begrenzing wordt dan de Bomenverordening van kracht.
Op 22 februari 1989 heeft de gemeenteraad voor het laatst de begrenzing van de 
bebouwde kom Boswet vastgesteld (gemeenteblad 1989, nr 201). Deze liep toen 
parallel aan de gemeentegrens.

Op 10 september 2013 heeft het College ingestemd met het ter inzage leggen van 
het ontwerpbesluit tot vaststelling van de begrenzing van de bebouwde kom in de zin 
van de Boswet (BD2013-008923). Overeenkomstig de Boswet heeft het 
ontwerpbesluit met ingang van 26 september 2013 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen en de omstandigheden zijn ongewijzigd 
zodat wordt voorgesteld het ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen.

Onderbouwing besluit

Sinds 1 oktober 2008 is de Bomenverordening van kracht. Deze bomenverordening 
geldt binnen de bebouwde kom van Amsterdam. Omdat de gemeentegrens niet gelijk 
meer loopt met de grens van de bebouwde kom Boswet, dient op bepaalde gebieden 
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binnen de gemeente de Boswet te worden toegepast in plaats van de 
Bomenverordening. 

Dit is verwarrend en niet wenselijk. Wenselijk is één gelijkluidend toetsingkader voor 
alle (grootstedelijke) gebieden in Amsterdam. Zo valt nu bijvoorbeeld een gebied in 
het Westelijk Havengebied ten onrechte niet onder de Bomenverordening; dit geldt 
ook voor de (toekomstige) woonwijk IJburg tweede fase.
Om deze reden wordt voorgesteld de grens Bebouwde kom Boswet gelijk te trekken 
met de gemeentegrens van Amsterdam. 

Voor het Amsterdamse Bos gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Amstelveen geldt de Boswet. Het noordelijkste strookje ligt op grond van de 
gemeente Amsterdam. Om te voorkomen dat het Amsterdamse Bos te maken krijgt 
met twee uiteenlopende toetsingskaders (kapprocedures) zal voor het Amsterdamse 
Bos gelegen op Amsterdams grondgebied eveneens de Boswet worden toegepast. 
Daarvoor zal de grens Bebouwde kom Boswet iets worden opgeschoven richting het 
noorden naar de Nieuwe Meer (zie kaartbijlage). Op dit stukje loopt de Bebouwde 
kom Boswet daardoor niet parallel met de gemeentegrens.   
Met één toetsingskader voor het Amsterdamse Bos kunnen ook de 
beheerdoelstellingen van het Amsterdamse Bos beter worden gerealiseerd.    

Financiële paragraaf
Grondexploitatie: Ja/Nee Totale omvang krediet: €

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd Kaartbijlage
Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Dienst Ruimtelijke Ordening, Hans Kaljee, telefoon 020 255 1941, e-mail 
h.kaljee@dro.amsterdam.nl
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