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OnderwerpTekst wordt gepubliceerd in 

Gemeenteblad
Aanpassen van de Bomenverordening, de Garageverordening en de Verordening op 
de stadsdelen in verband met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders besluitTekst wordt gepubliceerd in 

Gemeenteblad
In te stemmen met de concept-raadsvoordracht tot vaststelling van de verordeningen 
tot wijziging van de Bomenverordening, de Garageverordening en de Verordening op 
de stadsdelen in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Bestuurlijke achtergrond

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt de 
aanpassing nodig van een aantal eerder vastgestelde verordeningen en besluiten.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de meer uitgebreide informatie over de invoering 
van de Wabo die is opgenomen in de bestuursflap bij het agendapunt  over de 
juridische implicaties van de invoering van de Wabo dat ook voor deze college-
vergadering is geagendeerd.

Het vaststellen van zowel de Bomenverordening als de Garageverordening is 
gedelegeerd aan de stadsdelen die zelf moeten zorgen voor aanpassing van hun 
eigen verordeningen. De reikwijdte van deze raadsvoordracht is dan ook beperkt tot 
Westpoort en de aangewezen grootstedelijke gebieden.

Reden besluit

De Wabo bevat een groot aantal procedurele bepalingen van dwingende aard.
Dat heeft tot gevolg dat lagere overheden geen ruimte meer hebben om zelf 
bepalingen vast te stellen over zaken als het indienen van een vergunningaanvraag, 
de wijze van voorbereiding van de beslissing daarop, de termijn waarbinnen op de 
aanvraag moet zijn beslist en het moment waarop de vergunning in werking treedt.
Gemeentelijke verordeningen die een vergunningstelsel bevatten dat onder de 
werking van de Wabo valt moeten dan ook worden aangepast als ze bepalingen 
bevatten die strijdig zijn met de Wabo.

De gemeentelijke vergunningstelsels om op basis van de Bomenverordening een 
houtopstand te mogen vellen en om op basis van de Garageverordening met een 
garage een uitweg op de openbare weg te hebben vallen onder de Wabo.

De bijlage lijst A, behorende bij de Verordening op de stadsdelen, wordt in onderdeel 
VI aangepast om de situaties die worden bedoeld in de punten 5 en 10 van dat 
onderdeel in overeenstemming te brengen met de Wabo.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een geconstateerde dubbele vermelding 
op de A-lijst te schrappen (onderdeel XVII, punt 26 vermeldt hetzelfde als onderdeel 
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VI, punt 3).

Uitkomsten advies

Binnen de gemeente De voorstellen zijn voorbereid door een werkgroep bestaand uit vertegenwoordigers 
van DJZ, DMB en DRO en van een aantal stadsdelen. De werkgroep heeft  de 
juridische gevolgen van de invoering van de Wabo in Amsterdam geïnventariseerd en 
besluitvorming daarover voorbereid.
Aanpassing van de verordeningen maakt onderdeel deel uit van een groot aantal 
voorbereidingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden onder regie van het Stedelijk 
Programma Regelgeving en Handhaving.
De stadsdelen zijn via het implementatieprogramma van het SPRH voorbereid op de 
handelingen die zij zelf moeten verrichten.

Buiten de gemeente n.v.t.

Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg

Er heeft geen inspraak of maatschappelijk overleg plaatsgevonden omdat het een  
technische aanpassing aan landelijke regelgeving betreft. In dat geval is de 
Inspraakverordening niet van toepassing.

Behandeling in raadscommissie

25 augustus 2010 in de Raadscommissie BWK

Datum van behandeling in gemeenteraad

8 september 2010

Financiële paragraaf
Toelichting

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Voorlichting en communicatie

Binnen de gemeente Opnemen in besluitenlijst

Buiten de gemeente n.v.t.

Stukken

Meegestuurd Concept-raadsvoordracht
Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Directie Juridische Zaken, Paul Schroth, tel.552.2295, pschroth@bda.amsterdam.nl
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Besluit college van burgemeester en wethouders
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