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Amsterdam, 25 april 2012

Schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur ex art. 35 RvO stadsdeel Zuid inzake consequenties voorgenomen 
wijziging bomenverordening en afschaffing herplantplicht.

Het nieuwe bomenbeleid en de nieuwe bomenverordening hebben ter inzage gelegen en volgens planning zal de 
stadsdeelraad in juni 2012 hierover besluiten nemen. Er zijn twee onderwerpen t.a.v. deregulering die opvallen: 1) 
grotere stamomtrek voor vergunningvrij kappen van bomen; 2) afschaffen van de herplantplicht. 

Nergens wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de twee voorgenomen maatregelen. Noch qua 
(maatschappelijke) kosten – de hoeveelheid bomen c.q. verminderde beleving, minder natuur, minder verkoeling, 
minder wateropname, etc. – noch qua baten: de administratieve lasten (w.o. bezwaar en beroep) voor burgers en 
overheid. Om een goede afweging te kunnen maken is inzicht nodig in de consequenties van verruiming van de 
vergunningvoorwaarden en de afschaffing van de herplantplicht. Daartoe heeft GroenLinks de volgende vragen. 

Ten aanzien van de kapvergunning.
 1. Voor hoeveel bomen zijn in 2010 respectievelijk 2011 kapvergunning aangevraagd? Welk deel daarvan is 

aangevraagd door particulieren of bedrijven en welk deel door de overheid (het stadsdeel zelf)? Welk deel van 
de aanvragen had betrekking op bomen met een omtrek van minder dan 65 centimeter? Zou het antwoord in de 
vorm van de volgende tabel kunnen worden gegeven?

Aantal 
vergunning-
aanvragen

2010 2011

Stamomtrek <65cm Stamomtrek >=65cm Stamomtrek <65cm Stamomtrek >=65cm

Particulier/bedrijf

Overheid

 
 2. Hoeveel van de vergunningaanvragen zijn afgewezen omdat die niet voldeden aan de voorwaarden?
 3. Hoeveel bezwaar- of beroepzaken zijn er ontstaan als gevolg van: 

 a) Een afgewezen kapvergunningaanvraag?
 b) Een gehonoreerde kapvergunning?

Ten aanzien van de herplantplicht
 4. Hoeveel kosten heeft het stadsdeel gemaakt voor handhaving van de herplantplicht in 2010 respectievelijk 

2011? Hoeveel zaken (in de vorm van een bestuursrechtelijk handhavingstraject) heeft het stadsdeel moeten 
doorlopen om herplant af te dwingen? Welke financiële besparingen denkt het stadsdeel te kunnen realiseren 
door de herplantplicht af te schaffen?

Ten aanzien van participatie
 5. Het dagelijks bestuur zet in op een grotere bereidwilligheid van vrijwilligers iets voor hun omgeving te 

betekenen – zo is dat onder meer vastgesteld in het beleidskader Sociaal Domein. Kan het dagelijks bestuur 
inzicht geven hoe het de al sinds jaar en dag gewaardeerde vrijwilligersgroep 'de bomenridders' heeft 
betrokken bij de totstandkoming van nieuwe voorstellen ten aanzien van de bomen in het stadsdeel?   

Ten aanzien van bezuinigingen
 6. Hoeveel kosten heeft het stadsdeel gemaakt voor het maken van nieuwe bomenbeleid en de nieuwe 

bomenverordening? Overstijgen de verwachte opbrengsten als gevolg van deregulering de kosten voor het 
maken van nieuw beleid?

Namens de fractie van GroenLinks,
het raadslid Paul van Grieken


