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Inleiding 
De bomenverordening stond aanvankelijk op de agenda van de Commissie Fysiek van 29 september 2009. Bij de 
behandeling bleek er een voorkeur te zijn om de verordening direct af te stemmen op de invoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast werd verzocht meer inzicht te verschaffen in de 
Bomenverordening van Oost/Watergraafsmeer.  
 
 
Uitstel inwerkingtreding Wabo 
Met betrekking tot de invoering van de Wabo is er inmiddels meer duidelijkheid over de invoeringsdatum. Minister 
Cramer heeft 29 september 2009 een brief verstuurd (zie bijlage A.) met de aankondiging dat de invoering van de 
Wabo is vertraagd. In de brief wordt vermeld dat besluitvorming nog kan doorlopen tot na 1 januari 2010 en dat 
inwerkingtreding mogelijk is drie maanden na publicatie. Hoewel in de brief geen nieuwe ingangsdatum wordt 
genoemd wordt verwacht dat invoering kan plaatsvinden in de periode van 1 mei – 1 juni 2010.  
 
Tijdens de bespreking van de Bomenverordening in de Commissie Fysiek van 29 september 2009 werd de 
voorkeur uitgesproken de bomenverordening alsnog af te stemmen op de Wabo. Afstemmen van de 
Bomenverordening op de Wabo is in principe mogelijk (zie bijlage B. met de wijzigingen geel gemarkeerd). Dit 
heeft echter tot gevolg dat de verordening pas in werking kan treden op het moment dat Wabo wordt ingevoerd. 
Nu duidelijk is dat de Wabo wordt uitgesteld tot na de stadsdelenfusie lijkt het niet wenselijk de bomenverordening 
Zeeburg, op dit moment, op de Wabo op aan te passen.  
 
 
Stedelijke Bomenverordening 
Het ontwikkelen van een bomenverordening is een bevoegdheid die is gedelegeerd aan de stadsdelen. Om de 
veelheid van verordeningen tegen te gaan wordt stedelijk wel gestreefd naar uniformeren van verordeningen. De 
situatie in de verschillende stadsdelen is echter dermate divers dat er geen draagvlak lijkt te bestaan voor één 
gezamenlijke verordening. 
In het Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving, d.d. 1 oktober 2009 is gesproken over een analyse van huidige 
verordeningen (zie Bijlage C.) en een mogelijke ontwikkeling van een “concept - standaard Bomenverordening”. 
De huidige Zeeburgse kapprocedure of de concept-bomenverordening hebben geen deel uitgemaakt van de 
analyse.  
 
Vergelijking met de centraal stedelijke verordening 
De centraal stedelijke verordening is van toepassing voor het Westpoort en de Grootstedelijke gebieden. Er zijn 
heel veel kleine verschillen maar de meest belangrijke verschillen met de centraal stedelijke verordening zijn: 

- Zeeburg heeft een vrijstelling voor bomen in kleine tuinen 
- Zeeburg heeft een boomspecialist die beoordeeld of een boom waardevol/monumentaal is, Stedelijk is 

daar een Technische adviescommissie voor. 
- Stedelijk wordt altijd een herplantplicht opgelegd tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Zeeburg heeft de 

mogelijkheid een herplantplicht op te leggen. 
- Stedelijke -invoering van een bomentoets in het Plaberum, Zeeburg betrekt bomen veelal bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. 
- Zeeburg hanteert een document “Beleidskader weigeringsgronden Bomenverordening”. 
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Verordening Oost/Watergraafsmeer 
De bomenverordening stond aanvankelijk op de agenda van de Commissie Fysiek van 29 september 2009. Bij de 
behandeling werd verzocht meer inzicht te verschaffen in de Bomenverordening van Oost/Watergraafsmeer.  
Inmiddels is de bomenverordening en overig bomenbeleid van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer verzonden naar 
de raadsleden. 
Een korte analyse van de verschillen tussen de bomenverordening van Oost/Watergraafsmeer en de concept 
verordening van Zeeburg toont aan dat er vele verschillen zijn. De verordeningen zijn immers anders van opzet en 
hebben een ander beleidskader. De belangrijkste inhoudelijke verschillen zijn met name op het gebied van de 
vrijstelling kleine tuinen en het gebruik van het “Beleidskader weigeringsgronden”.  
De strijdigheden in de verordeningen met betrekking tot technische zaken als de aanvraagprocedure, de 
vervaltermijn en de strafbepaling worden gelijkgetrokken bij de inwerkingtreding van de Wabo. 
 
 
Fusie met stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 
De bomenverordening van Oost/Watergraafsmeer dateert van 2000 en is in 2008, op kleine onderdelen, juridisch 
aangepast. Momenteel heeft het stadsdeel geen voornemen de verordening op korte termijn te herzien.  
Ter voorbereiding van de fusie wordt momenteel door een ambtelijke werkgroep onderzocht of de verordeningen 
van Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg na de fusie tijdelijk kunnen blijven gelden of dat deze op korte termijn 
dienen te worden vervangen door één nieuwe verordening. De werkgroep heeft nog geen standpunt over de 
bomenverordeningen kunnen bepalen. 
 
 
Inspraak 
De bomenverordening en de aanverwante stukken hebben van 21 januari 2009 tot 04 maart 2009 ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode hebben ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per 
e-mail kunnen inspreken. In totaal zijn er dertien zienswijzen per post of e-mail ontvangen. In de Nota van 
Beantwoording zijn de inspraak reacties samengevat en reageert het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen. De 
ingediende zienswijzen hebben geresulteerd in enige wijzigingen in het onderliggende raadsbesluit. 
Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het wenselijk dat inspraak wordt gevolgd door besluitvorming. 
 
 
 
 
 


