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Inspraakreactie, aanvulling  
concept Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 

 
Geacht college, 

Op 23 januari jl. hebben wij u onze inspraakreactie met betrekking tot de concept 
Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 en het concept Bomenbeleid toegezonden. 
Nadere bestudering van de concept Bomenverordening leidde nog tot een aantal 
aanvullende opmerkingen. Deze doen wij u hierbij toekomen in de hoop dat deze nog 
kunnen worden meegenomen. 

Artikel 5  Vergunningvoorschriften 

Het voorgestelde artikel 5 van de concept Bomenverordening Amsterdam Centrum 2010 
bepaalt:  

“Het dagelijks bestuur kan voorschriften aan de vergunning verbinden ter 
bescherming van de in artikel 4, eerste lid genoemde waarden.” 

Dit artikel is naar ons oordeel in strijd met artikel 2.22, tweede lid, in verbinding met 
artikel 2.18 van de Wabo, dat bepaalt dat aan de vergunning de voorschriften worden 
verbonden, die nodig zijn met het oog op de belangen genoemd in de verordening. De 
Wabo regelt dus al dat voorschriften ter bescherming van de genoemde waarden aan de 
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vergunning worden verbonden. Dit is imperatief. Als er voorschriften nodig zijn, moeten 
deze aan de vergunning worden verbonden. Er is geen ruimte voor een “kan”-bepaling. 
Het artikel kan worden geschrapt. 

Wijziging van voorschriften en intrekking van vergunning 

In de voorgestelde verordening is niets bepaald over de wijziging van voorschriften en de 
intrekking van de vergunning.  

Wijziging 
Artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder e, Wabo bepaalt dat het bevoegd gezag 
voorschriften van de omgevingsvergunning wijzigt voor zover deze betrekking heeft op 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, voor zover dat bij de betrokken verordening is 
bepaald. In het tweede lid, aanhef en onder d, van artikel 2:31 Wabo is bepaald dat het 
bevoegd gezag voorschriften van een omgevingsvergunning kan wijzigen voor zover deze 
betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, op de gronden die zijn 
aangegeven in de betrokken verordening. Deze bepalingen betekenen volgens ons dat in 
de verordening hierover iets moet worden opgenomen om er zeker van te zijn dat 
voorschriften kunnen worden gewijzigd als dat nodig is. Wij verzoeken u dan ook in de 
verordening op te nemen wanneer voorschriften zullen resp. kunnen worden gewijzigd. 

Intrekking 
Artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder g, Wabo bepaalt dat het bevoegd gezag de 
omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan intrekken, voor zover deze betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, op de gronden die zijn aangegeven in de 
betrokken verordening. Dit betekent volgens ons dat in de verordening moet worden 
aangegeven op welke gronden de vergunning kan worden ingetrokken. Wij verzoeken u 
hierover een bepaling op te nemen. Wij wijzen in dit verband op artikel 6 van de Model 
Bomenverordening 2010 van de Bomenstichting en Stadswerk: 

“ARTIKEL 6: Intrekking of wijziging 

De ontheffing of vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd: 
a. indien onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van ontheffing of 
vergunning zijn verstrekt; 
b. indien na het verlenen van ontheffing of vergunning, op grond van verandering 
van inzichten of omstandigheden opgetreden na verlening, wijziging of intrekking 
noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan 
ontheffing of vergunning is vereist;  
c. indien beperkingen die aan de ontheffing of vergunning zijn of worden vervuld; 
d. indien van de ontheffing of vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een 
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daarin gestelde termijn of indien deze termijn ontbreekt, binnen een redelijke 
termijn.” 

Ten slotte verzoeken wij u om toezending van het verslag van de inspraakavond van 
3 februari 2011. 

           Hoogachtend, 

 
mr. F.C.S. Warendorf, 
contactpersoon Bomenstichting 

 


