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Bomenverordening 
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2002 

 
Artikel 1: Begripsomschrijving 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. boom: een houtachtig, overblijvend gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een 

dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm of een omtrek van 32 cm op 1.30 
meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de 
dwarsdoorsnede van de dikste stam; 

b. houtopstand: één of meer bomen en hakhout; 
c. hakhout: één of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de 

stronk uitlopen; 
d. knotten/kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen 

takhout bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk 
onderhoud; 

e. vellen/kappen: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van 
handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of 
ontsiering van houtopstanden ten gevolge kunnen hebben; 

f. dunning: voorzorgsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende 
houtopstand; 

g. bebouwde kom: de bebouwde kom, zoals deze is vastgesteld bij besluit van 19 februari 
1969, gemeenteblad nr. 105; 

h. boomwaarde: het bedrag dat wordt berekend middels de methode Raad, een bedrag 
dat wordt gevonden door het product van de volgende factoren: de oppervlakte in 
vierkante centimeter, de geïndexeerde eenheidsprijs per vierkante centimeter, de 
standplaatswaarde, de conditiewaarde, de waarde van de plantwijze; 

i. bosplantsoen: een beplantingsvorm waar kruiden, struiken en bomen binnen één enkel 
beplantingsvak naast elkaar groeien; 

j. tuin: het niet bebouwde gedeelte binnen de perceelsgrens met inbegrip van opstallen 
die niet bedoeld zijn om te dienen als woon- of werkruimte en die niet een geheel 
vormen met de overige bebouwing. 

 
Artikel 2: Kapverbod 
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel 

Geuzenveld - Slotermeer houtopstand te vellen, te doen vellen, of te herplanten. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor: 
a. houtopstanden in niet openbare tuinen met een oppervlakte van minder dan 100 

vierkante meter; 
b. houtopstanden die moeten worden geveld krachtens de Plantenziektewet of een 

aanschrijving op last van het Dagelijks Bestuur, zulks onverminderd het bepaalde in 
artikelen 9 en 10 van deze verordening; 

c. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud, mits dit niet 
leidt tot het genoemde onder artikel 1 lid e; 

d. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte 
boomsoorten, mits dit niet leidt tot het genoemde onder artikel 1 lid e; 

e. houtopstand, die bij wijze van beheer gedund moeten worden volgens een door het 
Dagelijks Bestuur goedgekeurd beheerplan met uitsluitend als  doel het voortbestaan 
van de overblijvende houtopstand en het tot stand komen en handhaven van het 
eindbeeld. 

 
Artikel 3: Aanvraag vergunning 
De vergunning tot kap moet schriftelijk en gemotiveerd onder bijvoeging van een 
situatieschets, worden aangevraagd door middel van een standaard aanvraagformulier. De 
aanvraag geschiedt door of namens, dan wel met toestemming van degene, die volgens het 
zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te 
beschikken. 



 
 
 
    Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2002, gewijzigd op 5 juli 2005 3 

 
Artikel 4: Weigeringsgronden 
1. Het Dagelijks Bestuur kan een vergunning om te kappen weigeren, dan wel onder 

voorschriften verlenen, in het belang van: 
– natuur- en milieuwaarden; 
– landschappelijke waarden; 
– cultuurhistorische en monumentale waarden; 
– waarden van stads- en dorpsschoon; 
– waarden voor recreatie en leefbaarheid. 

 
2. Het Dagelijks Bestuur verwijst zo mogelijk naar gemeentelijke beleidsplannen of 

uitwerkingen daarvan ter onderbouwing van de in het eerste lid genoemde waarden. 
3. Bij het ontbreken of niet actueel zijn van de gemeentelijke lijst van bijzonder 

beschermingswaardige bomen kan de vergunning om te kappen worden geweigerd 
voor bomen die voorkomen op de nationale bomenlijst van de landelijke 
Bomenstichting te Utrecht.  

 
Artikel 5: Spoedeisende velling 
Het Dagelijks Bestuur kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van direct 
gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang. Het Dagelijks Bestuur kan hierbij mogelijk, 
tevens een herplantplicht opleggen. In dit geval zal achteraf een vergunning worden 
aangevraagd, met daarbij de mogelijkheid om eventueel bezwaar te maken tegen genomen 
beslissingen.  
 
Artikel 6: Openbaarmaking 
Op deze verordening is de procedure van 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
Artikel 7: Standaardvoorwaarde van niet-gebruik  
Een vergunning tot kappen wordt verleend onder de standaardvoorwaarde van feitelijk niet-
gebruik tot het moment van onherroepelijk worden van vergunning, dan wel tot het moment 
dat: 
– beslist is op een verzoek om een voorlopige voorziening. 
– beslist is op het bezwaar of beroep van derden en geen verzoek tot voorlopige 

voorziening is gedaan. 
 
Artikel 8: Geldigheid vergunning 
1. De vergunning als bedoeld in deze verordening vervalt, indien daarvan niet binnen 

maximaal één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning gebruik is gemaakt. 
2. In het geval het een vergunning van meer dan één boom betreft, is de vergunning voor 

alle bomen, geveld of niet, slechts voor een jaar geldig na het onherroepelijk worden, 
ook als een boom of enkele andere bomen al geveld zijn. 

3. De vergunningverlener kan van de vervaltermijn van een jaar afwijken indien de 
omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

4. Wanneer de reden die tot de kapaanvraag heeft geleid niet meer aanwezig is, vervalt 
de verleende vergunning. 

 
Artikel 9: Bijzondere vergunningsvoorschriften 
1. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren, dat 

binnen een door het Dagelijks Bestuur bepaalde termijn en overeenkomstig de door het 
Dagelijks Bestuur te geven aanwijzingen wordt herplant. 

2. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens 
worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting 
moet worden vervangen. 

3. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen aanwijzingen behoren ter 
bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna. 

4. Tot de aan een vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat 
pas tot kappen mag worden overgegaan indien andere vergunningen of ruimtelijke 
ordeningsprocedures definitief geworden zijn of de financiële voortgang van werken 
voldoende gewaarborgd is. 
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5. Bij de constatering dat de Vuistregels bij het uitvoeren van werkzaamheden in de 

nabijheid van bomen niet worden nageleefd, kan de uitvoering van de werkzaamheden 
worden stilgelegd.  

6. Het Dagelijks Bestuur kan bij het onder voorschriften verlenen van een vergunning tot 
vellen tevens de monetaire boomwaarde als motief hanteren.  

 
Artikel 10. Herplant- en instandhoudingsplicht 
1. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van 

toepassing is, zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur is geveld, dan wel op 
andere wijze teniet is gedaan, kan het Dagelijks Bestuur aan de zakelijk gerechtigde 
van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit andere 
hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te 
herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzing binnen een door hen te 
stellen termijn. 

2. Wordt een verplichting als bedoeld in eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens 
worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-geslaagde beplanting 
moet worden vervangen. 

3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening 
van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan het Dagelijks Bestuur 
aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel 
aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de 
verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzing binnen een 
door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt 
weggenomen. 

4. In het kader van een herplant- of instandhoudingsplicht kunnen voorschriften gesteld en 
maatregelen genomen worden voor stammen kleiner dan 10 centimeter 
dwarsdoorsnede op 1.30 meter boven het maaiveld. 

5. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid is 
opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.  

 
Artikel 11: Schadevergoeding 
Het Dagelijks Bestuur beslist op verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17, 
juncto artikel 13 vierde lid van de Boswet. 
 
Artikel 12: Afstand van de erfgrens 
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0.5 meter 
voor bomen en op nihil voor heggen en heesters. 
 
Artikel 13: Verhouding tussen kap-, bouw-, of aanlegvergunning 
1. Het Dagelijks Bestuur stemt de procedures betreffende de kapvergunning en aanleg- of 

bouwvergunning in het ontwerpstadium op elkaar af. Tevens wordt in het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen een verplichte groenparagraaf opgenomen. 

2. De kap-, bouw-, en aanlegvergunningen worden zoveel mogelijk tegelijkertijd per 
project afgegeven. 

3. Een kapvergunning kan worden aangehouden op de enkele grond dat de bouw- of 
aanlegplannen nog niet definitief zijn. 

 
Artikel 14: Monumentale bomen 
1. Het Stadsdeel stelt een lijst op van monumentale bomen en houtopstanden, waarvoor 

in beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige 
bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. 
Bij de beoordeling van aanvragen voor kapvergunningen raadpleegt het stadsdeel deze 
lijst. 

2. De in het eerste lid genoemde lijst kan drie categorieën van monumentale bomen en 
houtopstanden bevatten, namelijk: 

 - nationale geregistreerde monumentale bomen; 
 - lokale monumentale en bijzondere beschermingswaardige bomen; 
 - toekomstige monumentale bomen. 
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3. De lijst met monumentale bomen omvat in ieder geval een voor ieder goed herkenbare 

omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelnummer, de eigenaar en/of zakelijk 
gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand. 

4. Het stadsdeel bezit een bijzondere onderhoudsplicht voor de openbare bijzonder 
beschermwaardige bomen zoals een goed beheerder betaamt. 

5. Het stadsdeel verleent aan de standplaatsen van monumentale bomen in het 
bestemmingsplan de bestemming "groeiplaats boom" onder vermelding van stam- en 
kroonprojectie van deze bomen en vermeldt de standplaats op de plankaart. 

 
Artikel 15: Bescherming bomen 
1. Het is verboden om houtopstanden, die openbaar eigendom zijn: 
 - te beschadigen, te bekladden of te beplakken; 
 - te snoeien, behoudens door ambtenaren ter uitoefening van de hun opgedragen 

boomverzorgende taak. 
2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een openbare houtopstand aan 

te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens met toestemming van het Dagelijks 
Bestuur. 

 
Artikel 16: Uitzicht belemmerende beplanting 
De rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting dat aan het wegverkeer, 
het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert, is 
verplicht deze beplanting te snoeien, op te binden, of te verwijderen na aanschrijving door 
het Dagelijks Bestuur binnen een door hen te bepalen termijn en overeenkomstig hun 
aanwijzingen.  
 
Artikel 17: Strafbepaling 
1. Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, of in 

artikel 9, eerste of tweede lid, is gegeven, onderscheidenlijk een verplichting als 
bedoeld in artikel 10 is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden 
dienovereenkomstig te handelen. 

2. Hij, die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, of het gestelde onder artikel 15, dan wel 
een voorschrift onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in het vorige lid niet 
nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete 
van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke veroordeling op grond van dit 
artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden 
gehouden met de boomwaarde. 

3. Degene die handelt in strijd met het voorschrift als bedoeld in artikel 16, eerste of 
tweede lid, wordt bestraft met hechtenis ten hoogste van twee maanden of een 
geldboete van de tweede categorie. 

4. De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot 
het instellen door het Dagelijks Bestuur van een privaatrechtelijke vordering tot 
schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstanden. 

 
Artikel 18: Opsporing 
Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn behalve 
ambtenaren, genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafverordening, belast de 
daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen ambtenaren. 
 
Artikel 19: Betreden van gebouwen en terreinen 
Zo dikwijls de zorg voor naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt 
hierbij aan hen die met de zorg voor de naleving daarvan zijn belast of daaraan moeten 
meewerken, de last verstrekt gebouwen, niet zijnde woningen en terreinen te betreden, 
desnoods tegen de wil van de rechthebbende. 
 
Artikel 20: Overgangsbepaling 
De kapvergunningsaanvragen die zijn ingediend voor de in artikel 21 genoemde datum van 
inwerkingtreding, vallen onder de verordening die van kracht was voorafgaande aan deze 
verordening. 
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Artikel 21: Slotbepaling 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Geuzenveld-

Slotermeer 2002. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer in de vergadering van 
5 maart 2002. 
 
 
Voorzitter,     Stadsdeelsecretaris, 

 
Mevr. Drs. M.W.G. van Diggelen  W.F. Damen 
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Artikelsgewijze toelichting  
 
De Bomenverordening Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is gebaseerd op de model 
Bomenverordening die in maart 1996 is uitgegeven door de Bomenstichting en op de model 
Bomenverordening van de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam (planteam Openbare 
Ruimte, Groen en Stadsecologie) oktober 2001. 
De beide model-Bomenverordeningen zijn gebaseerd op de Modelkapverordening VNG 
(1986) en de Model Algemene Plaatselijke Verordening (1994). Waar in onderstaande 
toelichting wordt gesproken van wijzigingen, worden wijzigingen bedoeld t.o.v. deze 
verordeningen.  
 
Artikel 1: Begripsomschrijving 
1a. Toegevoegd is de definitie van het begrip boom vanwege de discussie over wat wel 

en geen boom is, vooral bij meerstammigheid, zeer jonge bomen en boomachtige 
struiken. Gekozen is voor een precieze definitie met eenvoudig te controleren 
voorwaarden, opdat zo min mogelijk twijfel kan ontstaan. Mocht deze zich toch nog 
voordoen, dan is vakliteratuur doorslaggevend. De minimaal 10 centimeter doorsnede 
of 32 centimeter in omtrek is gekozen, omdat deze maat ook vaker gebruikt wordt bij 
het bepalen van het al dan niet gemakkelijk verplaatsbaar zijn van bomen. 
Vanzelfsprekend moet de minimumgrootte niet gelden voor aanplant in het kader van 
een herplant- of instandhoudingsplicht. Door de 10 cm en de meerstammigheid zullen 
zeer oude struiken nu juridisch ook een boom kunnen zijn. Bescherming van 
“boomgelijke” struiken is gewenst.  
 Met “zowel vitaal als afgestorven” is bedoeld ook het vellen van dode of bijna dode 
bomen vergunningplichtig te maken. Dode bomen worden bewaard voor hun 
ecologische waardevolle functies voor vogels, insecten enz. Het bewaren van doden 
bomen dient wel met inachtneming van de verkeersveiligheid te gebeuren.  

1b. De hakhout-definitie blijft opgenomen, omdat nog steeds, zij het sporadisch, dergelijk 
houthakgebruik voorkomt. 

1d. De definitie van knotten/kandelaberen is bedoeld ter afbakening van illegaal of 
ondeskundig snoeien of terugzetten van daarvoor ongeschikte bomen. Deze definitie 
biedt de mogelijkheid om zonder kapvergunning onderhoud te kunnen plegen aan 
daarvoor wel geschikte bomen, als bepaald in artikel 2 lid 3 sub c van deze 
verordening. 

1g. De bebouwde kom wordt enkele malen expliciet genoemd in deze verordening. 
Houtopstanden buiten de bebouwde kom vallen onder de Boswet. Hierdoor is geen 
kapvergunning vereist. Melding bij het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en 
Visserij volstaat.  

1h. De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige 
gewassen (NVTB) voor de monetaire boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan 
de hand van prijsindexcijfers van het CBS, marktprijsgemiddelden en ander 
kengetallen. De richtlijnen gelden als de meest deskundige methodiek voor de wijze 
van vaststellen van de geldwaarde van bomen en wordt juridisch onderkend. 

1j. Omdat het kappen van bomen in particuliere tuinen kleiner dan 100 m² niet meer 
vergunningplichtig is, is een omschrijving van het begrip tuin noodzakelijk. Om te 
bepalen of een vergunning noodzakelijk is, wordt de oppervlakte van alle tuinen (voor, 
zij en achter) die bij een woning of bedrijf horen, bij elkaar opgeteld.  De oppervlakte 
van losstaande schuren hoort bij de oppervlakte van de tuin. 

 
Artikel 2: Kapverbod 
2a. Hier staat de algemene vrijstelling van het kapverbod voor bomen in particuliere 

tuinen met een oppervlakte tot 100 m². Voor bomen in grotere particuliere tuinen, in 
gemeenschappelijke tuinen of op openbare grond blijft het algemene kapverbod 
onverkort gelden. De omschrijving van het begrip tuin staat in artikel 1j. 

2b. Voorheen werden hier de maatregelen tegen iepziekte gewaarborgd. Bestrijding van 
de iepziekte is geregeld in de Amsterdamse APV, artikel 9.1. De verwijzing naar de 
Plantenziektewet is zinvol voor de handhaving van het Besluit bestrijding bacterievuur 
en eventuele toekomstige plantenziekten.  

2d. Het niet vergunningplichtig zijn voor knotten/kandelaberen van daarvoor geschikte 
knotbomen. Zie onder artikel 1d voor de definitie van knotten/kandelaberen.  
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2e. Op deze wijzen zijn dunningen en verjongingsmaatregelen niet meer 
vergunningplichtig, indien voor bosplantsoen de beheerprincipes en te nemen 
maatregelen onder de burgers bekend zijn en voor aanvang de uitvoering van de 
werkzaamheden wordt aangekondigd.  

 
Artikel 3: Aanvraag vergunning 
Aanvrager kunnen slechts eigenaren of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand zijn. 
Zakelijk gerechtigden zijn in beginsel diegenen die een notariële akte kunnen overleggen 
inzake een recht van erfpacht, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrecht betreffende de 
houtopstand. Huurders hebben een persoonlijk en dus geen zakelijk recht. Zij hebben een 
handtekening nodig van de verhuurder, die tevens eigenaar van de houtopstand is. De 
eigenaar van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of verklaring haar huurders het 
recht tot vergunningsaanvraag verlenen. Ook de gemeente Amsterdam zelf, het Stadsdeel, 
Waterschappen of Hoogheemraadschappen of andere publiekrechtelijke organisaties 
kunnen aanvrager zijn. Zij volgen dezelfde procedure en behandeling als alle andere 
aanvragers.  
 
Een situatieschets is verplicht om precies te weten om welke boom of bomen het gaat. 
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het Dagelijks Bestuur. De behandeldatum van de 
aanvraag is de datum van binnenkomst van de aanvraag. De beslissing voor het verlenen 
van een kapvergunning berust bij het Dagelijks Bestuur, waarbij de Bomenverordening als 
uitgangspunt wordt gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur beslist binnen een termijn van zes 
maanden na ontvangst van de kapaanvraag. Meestal is afhandeling binnen deze termijn 
mogelijk. Een overschrijding van de termijn moet in het besluit gemotiveerd worden. 
 
Artikel 4: Weigeringsgronden 
Dit artikel geeft weigeringsgronden, die in ieder besluit voor een aanvraag tot vellen 
genoemd moeten worden. Ervaring leert dat de algemene termen waarin hier genoemde 
weigeringsgronden gesteld zijn nadere uitwerking behoeven in criteria voor bomenbelang en 
verwijderingsbelang.  
 
Artikel 5: Spoedeisende velling 
De beslissing een boom direct te vellen als gevolg van grote gevaarzetting of vergelijkbaar 
spoedeisend belang van openbare orde en veiligheid sluit aan bij de bevoegdheden van de 
Burgemeester op grond van artikel 173 en 175 van de Gemeentewet.  
In noodsituaties wordt er achteraf een vergunning afgegeven. Dit biedt de mogelijkheid om, 
wanneer getwijfeld wordt aan de noodzaak tot kap, alsnog bezwaar te maken. 
Desgewenst wordt door het Dagelijks Bestuur besloten tot herplant.   
 
Artikel 6: Openbaarmaking 
De publicatie en wijze van inspraak geschiedt per 7 juli 2005 volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van 3.4 Awb. 
Door de kapaanvraag te publiceren kunnen in de voorfase alle betrokken belangen worden 
geïnventariseerd en afgewogen. In de advertentie wordt soortnaam van de boom, aantal te 
kappen bomen en een korte motivatie van de aanvraag weergegeven.  
Zij die direct zicht hebben op de boom, worden volgens vast rechtspraak in ieder geval 
beschouwd als belanghebbende. 
 
Artikel 7: Standaardvoorwaarden van niet-gebruik 
Dit artikel is het gevolg van de onomkeerbaarheid van de kap als deze gedurende de tijd van 
behandeling van een bezwaar of beroep op een voorlopige voorziening zou worden 
uitgevoerd.  
 
Artikel 8: Geldigheid vergunning 
In de praktijk blijkt het nodig om een houdbaarheidsdatum aan oude vergunningen te geven. 
De vervaltermijn begint te lopen op het moment van het onherroepelijk worden van de 
vergunning, dus indien bijvoorbeeld geen bezwaar is aangetekend binnen zes weken na de 
bekendmaking aan de aanvrager. 
Bij langer lopende projecten bijvoorbeeld in het kader van Stedelijke Vernieuwing of de 
aanleg van grote infrastructurele werken kan een langere termijn noodzakelijk zijn voor 
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tijdige planning en voortgang van de werken. 
Het intrekken van een kapvergunning geschiedt middels een intrekkingsbesluit door het 
Dagelijks Bestuur, dat wordt gepubliceerd. 
 
Artikel 9: Bijzondere vergunningsvoorschriften 
De leden 1 en 2 van dit artikel bevatten standaardvoorschriften voor het opleggen van een 
herplantplicht. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht blijkt dat 
beleidsmatige uitwerking noodzakelijk is. Een en ander zal bepaald worden in het op te 
stellen Bomenstructuurplan.  
Lid 3 maakt het mogelijk op grond van de geldende natuurbeschermingsregels, waaronder 
de Vogelwet, Flora- en Faunawet, Europese vogel- en habitatrichtlijnen, enz. nader concrete 
voorschriften op te leggen als bijvoorbeeld het niet kappen zolang er vogels broeden in de 
bomen of op zodanige wijze kappen dat nabije beschermende soorten planten of 
paddestoelen niet vernield worden. Het niet mogen kappen in het broedseizoen kan strikt 
genomen geen vergunningsvoorschrift zijn, want de bescherming van broedende vogels 
geldt reeds op grond van de wet (art. 8 tot 10 Vogelwet en, na inwerkingtreding, art. 12 
Flora- en Faunawet). Dit betekent praktisch gezien dat de vergunninghouder geen 
kapwerkzaamheden (tussen 15 maart en 15 juli) mag verrichten die het verstoren van 
beschermde vogels tot gevolg hebben.  
Lid 4 verwoordt de bevoegdheid van de vergunningverlener om de vergunningverlening 
afhankelijk te stellen van andere vergunningplichtige werken en de uitvoering daarvan. Soms 
kan in een eerdere fase dan bij vergunning om te kappen al tot een aanhouding van het 
kapbesluit besloten worden op grond van artikel 13 van deze verordening. 
Lid 5 noemt de monetaire geldwaarde die wordt berekend aan de hand van de verbeterde 
methode Raad. Een voorbeeld van deze rekenmethodiek is als bijlage 3 opgenomen in het 
tweede deel van deze nota. 
 
Artikel 10: Herplant- en instandhoudingsplicht 
Indien een houtopstand beschadigd of vernietigd dreigt te worden of wordt kan het stadsdeel 
een herplantplicht of andere plichten tot instandhouding van de houtopstand opleggen aan 
de eigenaar of zakelijk gerechtigde van de grond. Overdracht van de grond aan een andere 
eigenaar kan aan eenmaal opgelegde herplant- of instandhoudingsplicht niet afdoen (lid 5). 
Het Dagelijks Bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten om de herplant pas uit te laten 
voeren tijdens het plantseizoen met het oog op het welslagen hiervan. In andere gevallen 
vindt er uitstel plaats wanneer door uitvoering van werkzaamheden de kans bestaat dat de 
boom beschadigt, dan wel dat de toekomstige standplaats van de boom door bouwverkeer 
te zwaar wordt verdicht.  
 
Artikel 11: Schadevergoeding 
Bij geleden schade ten gevolge van het niet verlenen van een kapvergunning kan worden 
gedacht aan materiële schade aan eigendommen, of aan schade die optreedt door het niet 
kunnen uitvoeren van geplande of vergunde werkzaamheden. 
 
Artikel 12: Afstand van de erfgrens 
Houtopstanden die door de verordening worden beschermd kunnen door groei overlast 
bezorgen aan belendende percelen. Het Burgerlijk Wetboek maakt het daarom mogelijk dat 
buren de kap van een boom binnen twee meter van de erfgrens kunnen afdwingen. Bij het 
opstellen van een gemeentelijke verordening kan echter van de twee meter uit het Burgerlijk 
Wetboek worden afgeweken. Omdat de stedelijke omgeving, met name in de tuinen, de 
ruimte beperkt is, is in dit artikel gekozen voor een minimumafstand tot de erfgrens van 0.5 
meter voor de hoog opgaande houtige gewassen, behalve voor hagen. Vandaar dat de 
afstand voor heggen en heesters op nihil wordt gesteld.  
 
Artikel 13: Verhouding tussen kap-, bouw- en aanlegvergunning 
Onder lid 1 is expliciet de verplichte groenparagraaf in het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen  opgenomen. De groenparagraaf bevat een inventarisatie van de aanwezige 
groenwaarden en een weergave van de mogelijkheden voor groenaanleg na het realiseren 
van de bouw. 
Het gelijktijdig afgeven van kap- en bouwvergunning onder lid 2 maakt dat een eenduidige 
belangenafweging kan plaatsvinden. 
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Het gestelde onder lid 3 is een weergave van de vaste rechtspraak dat maakt dat er niet 
vroegtijdig gekapt mag worden als plannen nog niet definitief zijn. 
 
Artikel 14: Monumentale bomen 
Artikel 14 gaat ervan uit dat het stadsdeel de taak op zich neemt om de monumentale en 
bijzonder beschermwaardige bomen te inventariseren. Aan de hand van een checklist van 
criteria wordt bepaald welke bomen op de lijst worden geplaatst. Voor de bomen in de 
openbare ruimte verplicht het stadsdeel zich tot een extra beheerinspanning met het oog op 
de instandhouding. Voor de particuliere bomen biedt het stadsdeel beheerondersteuning.  
Particulieren die een landelijk geregistreerde boom bezitten kunnen voor onderzoek en 
onderhoud een beroep doen op het door de Bomenstichting beheerde Bomenfonds.  
Extra bescherming voor de bomen op de lijst kan worden geboden door opname van de 
groeiplaats in de bestemmingsplannen.  
 
Artikel 15: Bescherming bomen 
In een stedelijke omgeving zijn mensen soms geneigd om bomen als gebruiksobject te zien 
zodat een expliciet verbod, verdergaande dan het kapverbod nodig is om dergelijk misbruik 
van bomen tegen te gaan.  
 
Artikel 16: Uitzicht belemmerende beplanting 
De richtlijnen voor de hoogte van de beplanting in het kader van de verkeersveiligheid 
moeten worden afgestemd met het groenbeleid en beheer. Eigenaren van groen kunnen 
door de beheerder van de openbare ruimte worden geïnformeerd over eisen met betrekking 
tot de hoogte van houtopstanden. Met name haagvormende of dicht gesloten opgaande 
beplantingsvakken leveren verkeersonveilige situaties op vanwege het ontbreken van 
overzicht en uitzicht van bijvoorbeeld een kruising.  
In sommige gevallen ontstaan conflictsituaties over wat het zwaarst moet wegen. Het 
handhaven van waardevolle beplanting of het opheffen van de verkeersonveilige situatie. In 
voorkomende gevallen, waarbij het handhaven van waardevolle beplanting tegenover 
verkeersonveilig geachte situatie komt te staan, zal aan betrokken partijen om een 
afgewogen oordeel gevraagd worden, dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het 
Dagelijks Bestuur.  
 
Artikel 17: Strafbepaling  
De strafmaatbepaling is overeenkomstig de grenzen van de Gemeentewet vastgesteld. In 
sommige gevallen gaat de rechter over tot bijzondere maatregelen door (dreiging met) 
publicatie van een vonnis of tot voordeeltoekenning (d.w.z. dat justitie afziet van 
strafvervolging indien de verdachte de schade vergoedt). 
 
De ingestelde strafvervolging laat op zich het instellen van een privaatrechtelijke 
schadevergoedingsactie als gevolg van waardevermindering of verlies van een boom 
onverlet. 
 
Artikel 18 en 19: opsporing en betreden van gebouwen 
Het zich toegang verschaffen tot percelen blijkt noodzakelijk bij het aanwezig zijn van 
binnentuinen en het doen van waarnemingen aldaar door bevoegde personen.  
 
 


