fractie deelraad Amsterdam-Centrum
Amendement, ingediend in de vergadering van de deelraad van 21 februari 2012
bij agendapunt 6. Bomenbeleidsplan en Bomenverordening 2012
(voorwaarden aan vergunning van rechtswege)
Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:
de raad van het Stadsdeel Centrum,
constaterende,
dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de mogelijkheid biedt om te bewerkstelligen dat ook aan
een van rechtswege verleende vergunning voorschriften zijn verbonden, te weten door in een
verordening of in een beleidsregel te bepalen dat in een beschikking steeds bepaalde voorschriften
worden opgenomen (art. 4:20e Awb);
dat een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstand van rechtswege wordt verleend,
indien het bevoegd gezag niet tijdig op de aanvraag beslist;
dat in de voorgestelde Bomenverordening Stadsdeel Centrum 2012 is bepaald dat het dagelijks
bestuur aan een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand het voorschrift verbindt dat
binnen een door het dagelijks bestuur te bepalen termijn en overeenkomstig door het dagelijks bestuur
te geven aanwijzingen herplant plaatsvindt;
dat deze regeling onvoldoende precies is om als standaardvoorschrift als bedoeld in art. 4:20e Awb te
dienen, omdat daarin niet is bepaald binnen welke termijn en op welke wijze de herplant dient plaats
te vinden;
dat in de verordening een bepaling is opgenomen over het storten van de monetaire boomwaarde in
een herplantfonds indien herplant niet mogelijk is;
dat ook voornoemde bepaling niet geschikt is om als standaardvoorschrift te dienen, omdat niet is
bepaald dat dit voorschrift steeds zal worden opgenomen;
overwegende
dat het wenselijk is dat een herplantplicht of, indien herplant niet mogelijk is, een plicht tot afdracht aan
het herplantfonds van toepassing is, indien een omgevingsvergunning voor het kappen van
houtopstand van rechtswege ontstaat;
besluit
Artikel 7 van de Bomenverordening Centrum 2012 te vervangen door de volgende tekst:
“1. Het dagelijks bestuur verbindt aan de vergunning het voorschrift dat
a. binnen acht weken, of, indien deze termijn buiten het plantseizoen eindigt, binnen twee weken na
aanvang van het nieuwe plantseizoen herplant geschiedt met dezelfde of vergelijkbare soort met een
stamomtrek van minimaal 30 cm op 130 cm hoogte of, indien sprake is van een boom in de
hoofdbomenstructuur, met een stamomtrek van 50-60 cm op 130 cm hoogte, en
b. indien de herplant na twee groeiseizoenen niet is aangeslagen deze in het lopende of, indien het
plantseizoen is geëindigd, in het eerstvolgende plantseizoen wordt vervangen door een boom van
dezelfde soort en grootte.
2. Indien herplant van de te kappen houtopstand of een deel hiervan ter plaatse of in de directe
omgeving redelijkerwijze niet mogelijk is, verbindt het dagelijks bestuur aan de vergunning het
voorschrift dat binnen acht weken na inwerkingtreding van de vergunning een opgave van het bedrag
van de monetaire boomwaarde per boom, berekend conform het landelijke model van de Nederlandse
Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), wordt overgelegd en dat de door het dagelijks bestuur
vastgestelde monetaire boomwaarde van de houtopstand, binnen vier weken na vaststelling in het
herplantfonds wordt gestort.

3. Indien zwaarwegende argumenten zich tegen toepassing van het bepaalde in de vorige leden of
onderdelen daarvan verzetten, kan het dagelijks bestuur daarvan afwijken.”
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