fractie deelraad Amsterdam-Centrum
Amendement, ingediend in de vergadering van de deelraad van 21 februari 2012
bij agendapunt 6. Bomenbeleidsplan en Bomenverordening 2012
(bestuursrechtelijke handhaving bij illegale kap)
Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:
de raad van het Stadsdeel Centrum,
constaterende,
dat het voorgestelde Bomenbeleid op verschillende punten onjuistheden bevat en onvolledig is;
dat het document de indruk wekt dat alleen bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden
met beschermde planten- en diersoorten;
dat in het document ten onrechte wordt gesproken over het "Structuurplan Amsterdam, Kiezen voor
Stedelijkheid" als het geldende structuurplan;
dat ten onrechte wordt vermeld dat er nog geen gemeentelijke hoofdbomenstructuur is vastgesteld;
dat alleen wordt gesproken over de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging bij illegale kap en niet
over bestuursrechtelijke handhaving;
dat onjuiste geldboetes voor illegale kap zijn vermeld;
overwegende
dat het wenselijk is dat het vast te stellen Bomenbeleid juist en volledig is;
besluit
De volgende wijzigingen in het Bomenbeleid op te nemen:
1.

In § 2.2.1 onder het kopje Flora en Faunawet na de woorden “Bij ruimtelijke ingrepen” toe te
voegen: “, maar ook bij de voorgenomen kap van een enkele boom,”

2.

In § 2.2.2 onder het kopje Structuurplan Amsterdam na de woorden “Bij ruimtelijke ingrepen”
de tekst:
“De gemeente Amsterdam heeft in 2003 het "Structuurplan Amsterdam, Kiezen voor
Stedelijkheid" vastgesteld. Hierin is de Hoofdgroenstructuur (HGS) opgenomen. Bomen zijn
hier nog geen apart onderdeel van maar er loopt een stadsbrede discussie om de HGS uit
te breiden met een stadsdeeloverschrijdende hoofdbomenstructuur.”
te vervangen door de tekst:
“De gemeente Amsterdam heeft in 2011 de "Structuurvisie Amsterdam 2040" vastgesteld.
Hierin is de Hoofdgroenstructuur (HGS) opgenomen. Daarnaast is een
Hoofdbomenstructuur opgenomen. Tot de Hoofdbomenstructuur behoren de
beeldbepalende boombeplantingen waarvan de continuïteit op centraalstedelijk niveau
belangrijk is.”

3.

In § 4.4 de tekst:
“Als een boom zonder vergunning gekapt wordt, kan er een strafrechtelijke vervolging
komen en de schade kan op de veroorzaker verhaald worden, zoals hieronder bij schade
aan bomen beschreven. Met betrekking tot het vellen en/of doen vellen van bomen zonder
vergunning van het Dagelijks Bestuur (illegale kap) wordt bij het strafrecht onderscheid
gemaakt tussen particulieren en bedrijven. Voor particulieren geldt een strafmaat van €
240,- per boom. Voor bedrijven wordt een strafmaat gehanteerd van €480,- per boom. De
reden is dat voor bedrijven een hogere zorgplicht geldt. Bij recidive binnen één jaar na
afdoening van de voorgaande overtreding wordt de strafmaat met 50% verhoogd. Als
bomen zonder kapvergunning ernstig beschadigd raken is er sprake van illegale kap en kan

er door het stadsdeel compensatie geëist worden. Meer dan 20% snoei zonder
kapvergunning wordt ook gezien als illegale kap. Dit om te voorkomen dat door ingrijpende
snoei bomen ernstig worden verminkt of sterven.
De hoogte van de boetes wordt niet bepaald door de gemeente, maar door het openbaar
ministerie. De boete staat niet in verhouding tot de waarde van de meeste bomen. De
schade die ontstaat door het kappen van een boom van de gemeente kan wel op de dader
verhaald worden, zodat eventuele discrepantie tussen sanctie en schade kan worden
gecompenseerd door de schade te verhalen op de dader.”
te vervangen door de tekst:
“Als een boom zonder vergunning gekapt wordt, terwijl wel een vergunning was vereist, kan
een ieder bij het dagelijks bestuur een klacht indienen en een belanghebbende kan de
gemeente verzoeken om tot handhaving over te gaan. De handhaving zal doorgaans
bestaan uit een aanschrijving om tot herplant over te gaan. Daarnaast kan er een
strafrechtelijke vervolging komen en kan de schade op de veroorzaker worden verhaald,
zoals hieronder bij schade aan bomen beschreven. Met betrekking tot het vellen en/of doen
vellen van bomen zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur (illegale kap) wordt in het
strafrecht onderscheid gemaakt tussen particulieren en rechtspersonen. Voor particulieren
kan de geldboete oplopen tot € 19.500,- per overtreding; voor rechtspersonen tot € 78.000,-.
Als bomen zonder kapvergunning ernstig beschadigd raken, is er sprake van illegale kap en
kan er door het stadsdeel compensatie geëist worden. Meer dan 20% snoei zonder
kapvergunning wordt ook gezien als illegale kap. Dit om te voorkomen dat door ingrijpende
snoei bomen ernstig worden verminkt of sterven.
De hoogte van de boetes wordt niet bepaald door de gemeente, maar door het openbaar
ministerie en bij betwisting door de rechter. De boete staat niet altijd in verhouding tot de
waarde van de boom. De schade die ontstaat door het kappen van een boom van de
gemeente kan wel op de dader verhaald worden, zodat eventuele discrepantie tussen
sanctie en schade kan worden gecompenseerd door de schade te verhalen op de dader.”
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