BOMENVERORDENING
regels voor kap, behoud, bescherming en compensatie (herplant)
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art. 7.1 HERPLANTPLICHT
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De Bomenverordening 2014 bevat regels voor de kap, het behoud, de bescherming en compensatie
van bomen. Het belangrijkste motief van de Bomenverordening 2014 is de regulering van het vellen
van houtopstanden. Met ingang van 1 oktober 2016 komen de bomenverordeningen van de
stadsdelen te vervallen, gelet op de overgangsbepaling in de Verordening op de bestuurscommissies.
De bestaande Bomenverordening 2014 is destijds direct ingevoerd voor grootstedelijke gebieden en
heeft als model gediend om te komen tot een Bomenverordening voor de hele stad.
Met het voorgesteld besluit gaat deze verordening voor de hele stad gelden en worden de
stadsdeelverordeningen ingetrokken. De Bomenverordening 2014 is, na jaren van intensief overleg
met de stadsdelen en milieugroeperingen, tot stand gekomen.

Dit artikel bepaalt dat in beginsel altijd een herplantplicht als voorschrift aan de vergunning
wordt verbonden
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art. 7.2 FYSIEKE HERPLANT

Gekapte bomen worden in principe één op één herplant. Bij herplant wordt zoveel mogelijk gestreefd
naar herplant met vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare leeftijd of dikte. Herplant zal zoveel
mogelijk ter plaatse moeten gebeuren. Als herplant ter plaatste niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld
omdat er na nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte geen plaats meer is dan moet naar
mogelijkheden worden gezocht om bomen elders in de directe omgeving te planten.
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art. 7.3 HERPLANTFONDS
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art. 10.1 - 10.2 LIJST MON. BOMEN
LIJST MONUMENTALE BOMEN
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1: aanvullend of kwalitief beter groen
2: subsidieregeling
3: groeiplaats boom in bestemmingsplan

Als fysieke herplant niet mogelijk is, dan wordt de monetaire waarde volgens een landelijk
rekenmodel vastgesteld en gestort in het herplantfonds. Het herplantfonds is tot nu toe nooit
officieel geoperationaliseerd. Als enig (grootstedelijk) project kent Zuidas, sinds 2012, een als een
herplantfonds werkende regeling. Bij dit besluit wordt het vacuüm opgevuld met een stedelijk
herplantfonds, dat dus ook voor alle bestuurscommissies geldt. Voor de grootstedelijke gebieden
Zuidas wordt een afzonderlijke fonds ingesteld. Voor deze langlopende ontwikkelingsgebieden
die enkele decennia lang doorlopen is het belangrijk dat geld dat is bedoeld voor groencompensatie,
wordt gereserveerd voor groeninvesteringen later in het project. Op deze manier kan worden
bewerkstelligd dat ook in ontwikkelings¬gebieden zoveel mogelijk groen wordt behouden.
In de Zuidas speelt dit te meer waar groen ook grootschalig door andere partijen dan de gemeente,
zoals Rijkswaterstaat, gecompenseerd moet worden. In de notitie ‘Compensatie en herplant van
bomen’ wordt invulling gegeven aan de benodigde compensatie en worden de voorwaarden
beschreven waaronder deze compensatie kan werken. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt
tussen compensatie bij (a) kap door gemeentelijke beheersorganisaties en particulieren enerzijds en
(b) kap van bomen bij stedelijke herstructurering en grote groenrenovaties anderzijds.
In de notitie ‘Compensatie en herplant van bomen’ is opgenomen dat bij stedelijke herstructurering
en grote groenrenovaties naast compensatie door herplant van bomen (inclusief het daarvoor
benodigde plantmateriaal en verbetering ondergrond) compensatie kan plaatsvinden d.m.v.
aanleg van openbaar groen en natuur, inclusief faunavoorzieningen.

Uitvoering van de Bomenverordening geschiedt door de bestuurscommissies. De bestuurscommissie
wijzen houtopstanden aan die op de monumentale lijst moeten worden opgenomen.
De door voormalige stadsdelen vastgestelde lijsten van monumentale bomen (houtopstanden)
kunnen als aanwijzingen van algemene strekking worden beschouwt en komen niet te vervallen
op grond van de Verordening op de Bestuurscommissies.
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art. 1.9 JAARVERGUNNING
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De Bomenverordening 2014 biedt ruimte om een kapvergunning voor een periode van maximaal drie
jaar aan te vragen. Om te voorkomen dat voor het vellen van elke houtopstand een aparte
vergunning moet worden aangevraagd, biedt de verordening de mogelijkheid om een jaarvergunning
toe te kennen. De jaarvergunning is gekoppeld aan een beheerplan. In dit beheerplan kan de
organisatie melden welke bomen zij voornemens is te vellen, welke bomen ‘behoudenswaardig zijn’
en hoe zij daarbij in herplant of vervanging gaat voorzien. Dit beheerplan moet van te voren door het
college worden vastgesteld of goedgekeurd. Boomeigenaren hoeven niet meer voor elke boom
dikker dan 10 cm een vergunning aan te vragen. Met het intrekken van bomenverordening van de
bestuurscommissies kan deze jaarvergunning dus stadsbreed worden aangevraagd.

