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Portefeuille Openbare Ruimte en Groen 

Agendapunt 6

Datum besluit  1 november 2022 college van B&W

Onderwerp

Kennisnemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake het conceptbesluit tot vaststellen van de
gewijzigde notities ‘Compensatie en herplant van bomen’ en ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij
de jaarvergunning’

De commissie wordt gevraagd

Kennisnemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake het conceptbesluit tot vaststellen van de
gewijzigde notities ‘Compensatie en herplant van bomen’ en ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij
de jaarvergunning’

Wettelijke grondslag

Gemeentewet artikel 160, lid 1 onder a:

Het college is in ieder geval bevoegd:

het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of
de burgemeester hiermee is belast.

Artikel 12, tweede lid van de Verordening op het lokaal bestuur

Het stedelijk bestuur betrekt het Dagelijks Bestuur bij het opstellen van stedelijke kaders.

Artikel 169 Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de
Gemeenteraad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur (lid 1). Zij geven
de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2).

artikel 79 en 80 Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam mbt afdoen van
een motie

Bestuurlijke achtergrond

Naar aanleiding van de evaluatie van de bomenverordening(raadsbrief 30 juni 2020, onderwerp
‘Evaluatie uitvoering bomenverordening’) en enkele vervolgacties die hierin genoemd staan, worden
genoemde twee beleidsnotities op volgende punten aangepast:

- Hoe wordt omgegaan met kleine tuinen, herplant is uitgangspunt.

- verwijderen mogelijkheid aanvragen jaarvergunning B.

Bomenverordening 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 januari 2014

Notitie ‘Uitwerking aanvraag voor een Jaarvergunning’ vastgesteld door de gemeenteraad op 14
september 2016
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Notitie ‘Compensatie en herplantregeling bomen’ vastgesteld door de gemeenteraad op 14
september 2016

30 augustus 2021, Schriftelijke vragen van de leden Van Pijpen en Van Renssen inzake bomenkap in
Amsterdamse binnentuinen (beantwoord 30 september)

motie (251) inzake het projectgebonden herplantfonds Elzenhagen Zuid

Besluit College BW dd 25 februari, Vaststellen conceptnotities en vrijgeven voor inspraak

motie (173) inzake de versterking kaders advisering groenadviseur gemeente bij herplantplicht in
binnentuinen

Toezegging door Wethouder Groen in raadsvergadering van 16 februari 2022, waarin is aangegeven
de notities ter kennisname aan de raad te sturen alvorens deze definitief vast te stellen.

Reden bespreking

N.v.t.

Uitkomsten extern advies

N.v.t.

Geheimhouding

N.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

N.v.t.

Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?

Ja, motie 173, door raadslid Van Pijpen (GroenLinks) inzake de versterking kaders advisering
groenadviseur gemeente bij herplantplicht in binnentuinen

Welke stukken treft u aan?
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Meegestuurd Registratienr. Naam

AD2022-104548
1.Raadsbrief 30 jun 2020 evaluatie uitvoering bomenverordening.docx
(msw12)

AD2022-104549 2. AdviesStadsdelen2.docx (msw12)

AD2022-104550 3. BEKENDMAKING 2beleidsregel_vaststellingHerplant.docx (msw12)

AD2022-104551 4. BEKENDMAKING beleidsregel_wijzigingJaarvergunning.docx (msw12)

AD2022-104552 5. Nota van beantwoording zienswijzen.docx (msw12)

AD2022-104553 6. VolledigeTekstCompensatie.docx (msw12)

AD2022-104554 7. VolledigeTekstJaarvergunning.docx (msw12)

AD2022-104555 8. raadsinformatiebrief_-_afdoening_motie_20220519.pdf (pdf)

AD2022-095733 Commissie MOW Voordracht (pdf)

Ter Inzage

Registratienr. Naam

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Ruimte en Duurzaamheid, Heidi de Boer, Bestuurszaken.RD@amsterdam.nl


