Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van
8 september 2010
Jaar

2010

Afdeling

1

Nummer

0

Publicatiedatum

<vrije tekst griffie>

Agendapunt

<vrije tekst griffie>

Datum besluit B&W

6 juli 2010

Tekst wordt gepubliceerd in
Gemeenteblad

Onderwerp

Aanpassen van de Bomenverordening, de Garageverordening en de Verordening op
de stadsdelen in verband met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
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De gemeenteraad van Amsterdam besluit

I vast te stellen de volgende
Verordening tot wijziging van de Bomenverordening 2008, vastgesteld bij raadsbesluit
van 1 oktober 2008 (Gemeenteblad afd. 3A, nr 187/467)
Enig artikel
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vervallen artikel 3, artikel 5, tweede en derde lid en artikel 12.
II vast te stellen de volgende
Verordening tot wijziging van de Garageverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van
5 januari 1972 (Gemeenteblad 1973, afd. 3, nr.143) en laatstelijk gewijzigd bij
raadsbesluit 14 juli 1993 (Gemeenteblad 1993, afd. 3, nr.134)
Artikel I
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vervallen artikel 3, artikel 10 en artikel 12.
Artikel II
Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 2 ingevoegd dat luidt als volgt:
Deze verordening is een verordening als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder e van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel III
Het huidige artikel 2 wordt vernummerd tot artikel 3.
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III Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening op de
Stadsdelen, vastgesteld bij besluit van 11 januari 2006 (Gemeenteblad 2006, afd.
3A, nr. 7/4) en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 februari 2010 (Gemeenteblad,
afd. 3A, nr. 31/63)
Enig artikel
1. In de bijlage lijst A, behorende bij de Verordening op de stadsdelen, komt
punt 5 van onderdeel VI als volgt te luiden:
5. Uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden op grond van
art. 125 van de Gemeentewet, hoofdstuk 5 van de Algemene wet
bestuursrecht, hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer, de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, alsmede art. 3, tweede lid onder b van het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, voor zover
nodig bij de uitvoering van de bevoegdheden, vermeld onder de punten 4 en
6 van dit hoofdstuk.
2. In de bijlage lijst A, behorende bij de Verordening op de stadsdelen, komt punt
10. sub b. van onderdeel VI als volgt te luiden:
10. b. alle bevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Woningwet, de Bouwverordening Amsterdam 2003 met
betrekking tot het bouwen van een wegtunnel alsmede de daarbij behorende
technische installaties, al dan niet ondergebracht in bijgebouwen of
bouwwerken geen gebouwen zijnde, alsmede de bevoegdheden voor zover
die in een bestemmingsplan zijn opgenomen, zoals een aanlegvergunning of
een sloopvergunning.
3. In de bijlage lijst A, behorende bij de Verordening op de stadsdelen, komt punt
10. sub d. van onderdeel VI als volgt te luiden:
d. met betrekking tot artikel 2.10 lid 1 sub d. en artikel 2.15 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht resp. artikel 44, lid 1, sub d en sub e,
van de Woningwet is advies van het betrokken stadsdeel danwel de
betrokken stadsdelen vereist. Het stadsdeel geeft respectievelijk de
stadsdelen geven binnen een maand na het daartoe strekkende verzoek een
zwaarwegend advies;
4. In de bijlage lijst A, behorende bij de verordening op de stadsdelen, vervalt in
onderdeel XVII punt 26.
IV te bepalen dat de verordeningen bedoeld onder de beslispunten I tot en met III in
werking treden op de datum waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
in werking treedt.
Wettelijke grondslag

Artikel 149 Gemeentewet

Bestuurlijke achtergrond

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft tot doel om de
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vergunningverlening voor het verrichten van een groot aantal activiteiten in de fysieke
leefomgeving te vereenvoudigen, de dienstverlening aan vergunningaanvragers te
verbeteren, beslistermijnen te bekorten en de administratieve en bestuurlijke lasten te
verminderen.
De nieuwe wet brengt in één geïntegreerde omgevingsvergunning de toestemmingen
samen voor activiteiten zoals bouwen, afwijken van een bestemmingsplan, slopen,
aanleggen en kappen, met inachtneming van de eisen die worden gesteld door de
wetgeving op het gebied van milieubescherming, brandveiligheid en natuurwaarden.
Hiervoor zijn nu nog op grond van verschillende wetten en gemeentelijke verordeningen afzonderlijke toestemmingen nodig die vaak ook nog door verschillende
bestuursorganen worden verleend.
Een omgevingsvergunning wordt digitaal aangevraagd met behulp van één formulier,
dat door één bevoegd bestuursorgaan wordt beoordeeld via één procedure
waartegen belanghebbenden één bezwaar- en beroepsprocedure kunnen voeren.
De vergunningstelsels in gemeentelijke verordeningen voor het vellen van een
houtopstand en het hebben van een uitweg naar de openbare weg zijn in de Wabo
aangewezen als vergunningstelsels waar de omgevingsvergunning voor in de plaats
komt. Als gevolg hiervan moeten de betreffende verordeningen worden aangepast.
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 de voorgestelde wijziging is dan ook beperkt
tot Westpoort en aangewezen grootstedelijke gebieden.

Reden besluit

De Wabo bevat een groot aantal procedurele bepalingen, onder andere over het
indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, de wijze van
voorbereiding van de beslissing op die aanvraag, de termijn waarbinnen op de
aanvraag moet zijn beslist en het moment waarop een vergunning in werking treedt.
Het gaat om voorschriften van dwingende aard die gelden voor alle omgevingsvergunningen en dat impliceert dat lagere overheden geen ruimte meer hebben om
zelf procedurele bepalingen vast te stellen.
Als gevolg daarvan moeten gemeentelijke verordeningen die een vergunningstelsel
bevatten dat onder de werking van de Wabo valt worden aangepast als ze bepalingen
bevatten die strijdig zijn met de Wabo.
Bij de Bomenverordening gaat het om de vergunning om een houtopstand te mogen
vellen en bij de Garageverordening om de vergunning om met een garage een uitweg
op de openbare weg te hebben.
De bepalingen in de verordeningen die komen te vervallen betreffen regels over het
indienen van de aanvraag, de beslistermijn, het moment van inwerkingtreding van de
beschikking en strafbepalingen op overtreding van het verbod om zonder vergunning
de in de verordening beschreven activiteiten te verrichten.
Aan de Garageverordening wordt een bepaling toegevoegd om duidelijk te maken dat
de in de verordening bedoelde vergunning hetzelfde oogmerk heeft als wordt bedoeld
in de Wabo. De vergunning die op grond van de verordening wordt verleend wordt in
Amsterdam meestal een garagevergunning genoemd terwijl de wet alleen het begrip
uitwegvergunning kent.
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De aanpassingen van de bijlage lijst A, behorende bij de Verordening op de
stadsdelen, onderdeel VI, zijn noodzakelijk om de situaties die worden bedoeld in de
genoemde punten van dat onderdeel in overeenstemming te brengen met de Wabo.
Zo moeten bijvoorbeeld volgens het overgangsrecht van de Wabo de lopende
procedures worden afgehandeld volgens het oude recht en dient bij het bouwen van
een tunnel met de Wabo rekening te worden gehouden.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een dubbele vermelding op de A-lijst
(onderdeel XVII, punt 26 vermeldt hetzelfde als onderdeel VI, punt 3) te schrappen.
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