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   Omgevingsvergunning 
 

GEMEENTE AMSTERDAM 

Het college van burgemeester en wethouders 

 
besluit  

 een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau ter attentie 

van de heer J.J.G. Tenhaeff voor het kappen van 73 bomen (waarbij de bomen met boomnummers 

18, 26 en 30 worden verplant) in de openbare ruimte ter hoogte van de locaties Eerste Van 

Swindenstraat 1 t/m 581, 1093 ES, EV, EW, ET, EX, EZ, GA, GB, GC, GD, GE, GG, GH, GJ, GK, GL, GM, 

LC te Amsterdam. Het gaat om verschillende boomsoorten, zie bijlage 

‘B002_Boom_Effect_Analyse’. 

 
Activiteiten 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

 het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 
 
Voorschriften: 
Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo) 
De volgende voorschriften zijn verbonden aan deze omgevingsvergunning:  

 Om iepziekte te voorkomen, bent u op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van 

Amsterdam (artikel 5.10), verplicht de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter 

plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen of de niet-ontbaste iepen of delen daarvan te 

versnipperen. 
 U bent verplicht om uiterlijk april 2024 te herplanten om de groenwaarde te herstellen. Binnen het 

projectgebied moeten 56 iepen geplant worden, met minimaal boomgrootte 1 (volwassen vorm 
hoger dan 15 meter) in een zo groot mogelijke aanplantmaat 36-45 cm (stamomtrek) gemeten op 1 
meter hoogte. De iepen cultivar en de locatie op het perceel zijn, met inachtneming van 
bovenstaande eisen, door de aanvrager te bepalen. 

 Bij een niet aangeslagen boom moet een nieuwe boom in het eerstvolgende plantseizoen worden 

geplant van dezelfde soort en maat. 

 Er moet voor de nieuwe bomen goede groeiplaatsen worden ingericht. 

 Er dient gezorgd te worden voor de nodige nazorg (o.a. snoei en watergeven) om de slagingskans 

van de te verplanten boom 18, 26 en 30 te optimaliseren (ongeveer 3 jaar). 
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 Er dienen tijdens de werkzaamheden boombeschermende maatregelen te worden 

toegepast en alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van deze maatregelen (zie bijlage 

‘B005_Beeldbijlage boomdeskundige stadsdeel Oost’). 

 Het is verboden om een boom te kappen, te snoeien, te verplanten en de leefomgeving te verstoren 

conform de Wet natuurbescherming 2017. Vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten 

als gevolg van de werkzaamheden mogen niet verstoord worden. Te denken valt aan nestelende 

vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij 

twijfel over het gebruik als vaste rusten verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen. Een 

schouw is noodzakelijk vóór de uitvoering van de werkzaamheden door flora en fauna gecertificeerd 

uitvoerend personeel (zie ‘B002_Bijlage Boom_Effect_Analyse’ Hoofdtstuk 5.2 Flora en fauna 

aspecten).  
 
Bijlagen  
De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:  
 B001_Aanvraagformulier; 

 B002_Boom_Effect_Analyse_Eerste_van- Swindenstraat; 

 B003_Bomen_notitie_laatste_versie; 

 B004_Definitief_ ontwerp_Eerste_van_Swindenstraat; 

 B005_Beeldbijlage boomdeskundige stadsdeel Oost. 

 

Aanhangsel 
Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u informatie over: 

 rechtsbescherming; 

 inwerkingtreding besluit; 

 intrekking en overschrijving; 

 verloop van de procedure; 

 beoordeling van het project; 

 overige voorschriften;  

 nadere aanwijzingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
namens hen, 
medewerker vergunningen bouw van Stadsdeel Oost, 

 

C. Schipper 
 
Rechtsbescherming 
 
Bezwaarclausule 
Niet mee eens? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.  
 
U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.  
 
U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:  

Gemeente Amsterdam 

T.a.v. Juridisch Bureau 

Postbus 483 

1000 AL Amsterdam 



Stadsdeelkantoor Oost is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op 

www.amsterdam.nl 

 

 

 

 
Het poststempel geldt als datum waarop uw bezwaarschrift is verzonden. 
 
Vermeld in het bezwaarschrift altijd: 

 uw naam, adres en telefoonnummer; 

 de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening; 

 de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

 waarom u bezwaar maakt. 
 

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. 
Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het besluit waartegen u bezwaar 
maakt blijft geldig totdat op uw bezwaar is beslist. 
 
Om te voorkomen dat door het besluit een onomkeerbare situatie ontstaat kan een belanghebbende een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening kan de 
inwerkingtreding van het besluit worden opgeschort. 
 
Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij: 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam  
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 
 
U kunt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via de website: 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Andere belangrijke informatie vindt u via de website: 
www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Kosten. 
 
Uitgestelde inwerkingtreding 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 
6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken na de datum bekendmaking van de vergunning), voor 
het indienen van een bezwaarschrift, indien deze betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder b, f, g of h, of artikel 2.2, eerste lid, onder b, c of g, van de Wabo, of 
betrekking heeft op een wijziging van de voorschriften van de vergunning die betrekking hebben op een 
activiteit als hiervoor genoemd (artikel 6.1, tweede lid, onder a, van de Wabo). 
 
Bovenstaande betekent dat u pas zes weken na datum van dit besluit mag beginnen met de uitvoering 
van de aangevraagde werkzaamheden. 
     
Voorlopige voorziening 
Indien in gevallen, zoals bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wabo, gedurende de daar bedoelde 
termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking 
niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 6.1, derde lid, van de Wabo). 
 
Intrekking en overschrijving 
 
Intrekking 
De omgevingsvergunning kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn 
geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning, of op verzoek van de 
vergunninghouder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet de 
omgevingsvergunning worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of 
een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo). 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Kosten
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Overschrijving 
Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aanvrager 
vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving aan het 
stadsdeel worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo). 
Hierbij dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd: 

 naam en adres van de vergunninghouder; 

 de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft; 

 naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

 een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

 de datum waarop de overschrijving zal plaatsvinden. 
 
Verloop van de procedure  

Procedureverloop van de aanvraag om een omgevingsvergunning:  

 op 24 maart 2021 is de aanvraag ontvangen; 

 de aanvraag is gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wabo; 

 het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 

van de Wabo. 

 
Beoordeling van het project 

 
Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo) 

Voor de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’ is een omgevingsvergunning nodig. Het project is 

beoordeeld aan de toetsingscriteria in de bomenverordening van Stadsdeel Oost. 

 
U geeft aan dat de bomen niet gehandhaafd kunnen blijven en dat het kappen noodzakelijk is omdat er 
een herinrichting plaatsvindt van de Eerste van Swindenstraat. Hierbij worden de bestaande 73 bomen 
vervangen. Hiervan krijgen 3 iepen waarschijnlijk een nieuwe plek binnen de Gemeente Amsterdam. Ter 
vervanging worden er 56 nieuwe Iepen gepland met een plantmaat (omtrek) van 36-45. 
In de bijlagen ‘B002_Boom_Effect_Analyse’ en ‘B003_Bomen_notitie_laatste_versie’ staat de reden van 
de aanvraag uitgebreid beschreven. 
 
Hierna is aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden. 

 
Regelgeving 
Op grond van artikel 2.18 Wabo kan de aanvraag slechts worden verleend of geweigerd op de gronden 
die zijn aangegeven in de van toepassing zijnde verordening, namelijk de Bomenverordening 2014. In 
artikel 3 van de Bomenverordening 2014 is bepaald dat het verboden is binnen de bebouwde kom van 
Amsterdam zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een houtopstand te 
vellen. In artikel 5 van de Bomenverordening 2014 is bepaald op welke gronden een aanvraag om een 
dergelijke vergunning kan worden geweigerd. 
 
Overwegingen 
Ter beoordeling van uw aanvraag dient het belang van het behoud van de houtopstand te worden 
afgewogen tegen de belangen van de aanvrager. Ter beoordeling van het eerstgenoemde belang heeft 
de boomdeskundige van stadsdeel Oost een advies gegeven over de waarde van de te vellen bomen. 
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Advies boomdeskundige 
Het advies van de boomdeskundige luidt, dat de aangevraagde bomen gekapt mogen worden waarbij de 
bomen met boomnummers 18, 26 en 30 moeten worden verplant naar een geschikte definitieve locatie 
in Amsterdam Oost. In de bijlage ‘B003_Bomen_notitie_laatste_versie’ is de herplantverplichting 
uitgewerkt. In de toelichting compensatie bomen is onderbouwd hoe het project het verlies aan 
boomwaarden gaat compenseren. 
Gezien de onderbouwing in de bijlage B003_Bomen_notitie_laatste_versie, de oppervlakte, de ruimte en 
de mogelijkheid tot compensatie binnen het projectgebied is het advies 56 iepen te herplanten met een 
minimale boomgrootte 1 en een aanplantmaat van 36-45 cm (stamomtrek) gemeten op 1 meter hoogte. 
Dit is om de groenwaarde binnen het projectgebied te herstellen. De reden voor de kap is een reden om 
de gevraagde vergunning te verlenen. Gezien de noodzakelijke geplande werkzaamheden en 
herinrichting zijn de 73 aangevraagde bomen niet duurzaam te behouden. In de bijlage 
‘B002_Boom_Effect_Analyse’ (BEA) en ‘B003_ Bomen_notitie_laatste_versie’ is zeer goed beschreven en 
onderbouwd waarom deze bomen gekapt moeten worden. Om het verlies aan boomwaarden te 
compenseren worden er in de straat meerdere bomen in een grote aanplantmaat terug geplant. 
Daarnaast staat er in de bijlage BEA (Hoofdstuk 8 BESCHERMENDE MAATREGELEN) welke 
maatregelen nodig zijn om de overige bomen binnen het projectgebied te beschermen en te behouden. 
 
De boom hebben een bijzondere waarde, zoals genoemd in de Bomenverordening 2014. De bomen staan 
niet vermeld op de lijst met monumentale bomen, zoals genoemd in artikel 10 van de Bomenverordening 
2014. 

 
Natuur- en milieuwaarden 
De bomen vervullen een algemene natuurfunctie. 
 
Landschappelijke waarde en waarden stads- en dorpsschoon 
De meeste bomen dragen in algemene mate bij aan de belevingswaarde van de woonomgeving. In de 
de bijlage ‘B002_Boom_Effect_Analyse’ zijn de waarden van de bomen goed beschreven, zie hoofdstuk 5 
BIJZONDERE BOOMWAARDEN. 
 
Waarde voor recreatie en leefbaarheid 
De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename 
woonomgeving, zie de beschrijving in de bijlage ‘B002_Boom_Effect_Analyse’ daarin staan de waarden 
goed beschreven, zie hoofdstuk 5 BIJZONDERE BOOMWAARDEN. 
 
De conditie van de bomen verschilt per boom, zie bijlage ‘B002_Boom_Effect_Analyse’ hoofdstuk 5 
BIJZONDERE BOOMWAARDEN. Bijna 70% van de bomen heeft een matige conditie. De reden hiervoor 
is de beperkte groeiplaats. De toekomstverwachting van de bomen verschilt tevens per boom en is terug 
te vinden in deze bijlage.  
 
Conclusie  

De gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend. De verplichting tot herplant wordt opgelegd 

gelet op artikel 7 van de Bomenverordening 2014 en moet geschieden conform het bijgevoegde 

beheerplan. 
Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’ met 
inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning. 
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Overige voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn verschillende voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u zich aan 

deze voorschriften houdt. 

 

Uitvoeringsvoorschriften vellen van een houtopstand 

U moet de voorwaarden van de Flora- en faunawet in acht nemen. Het zoeken, rapen, uithalen of het 

opzettelijk vernielen, dan wel beschadigen of het wegnemen van nesten is verboden. 

 

U moet het afval van de kap- of snoeiwerkzaamheden op een juiste manier afvoeren. 
 

U moet maatregelen treffen om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bij schade 

kunt u aansprakelijk worden gesteld. 

 
Hinder (Algemene Plaatselijke Verordening) 
Artikel 5.5 Hinder van toestellen, machines, e.d. 
1. Het is verboden toestellen, geluidsapparaten of machines in werking te hebben, of anderszins 

handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving 
hinder wordt veroorzaakt of toe te laten dat deze handelingen worden verricht. 

2.  Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 
3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens 

de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet geluidhinder, de Wegenverkeerswet, de Zondagswet, 
het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartwet of de provinciale milieuverordening. 

 
De benodigde ontheffing (een nachtwerkontheffing) kunt u via https://www.amsterdam.nl/ aanvragen, 
door te zoeken op ‘nachtwerkontheffing’.  Ook kunt u via deze link hier meer informatie over vinden.  
 
Nadere aanwijzingen 

 
Andere vergunningen 
Als u een object wilt plaatsen in de openbare ruimte, zoals een container, steiger of verhuislift, heeft u 
een objectvergunning nodig. Bij het plaatsen van sommige objecten heeft u ook nog een andere 
vergunning nodig, zoals een tijdelijke verkeersmaatregel. Als u met uw voertuig ergens moet rijden of 
parkeren waar dat volgens de verkeersregels niet mag, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de 
gemeente. Via onderstaande link kunt u meer informatie hierover vinden. 
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/   
 
Werken in de openbare ruimte (Wior)  

Voor werkzaamheden in de openbare ruimte is ook een WIOR-vergunning nodig. De WIOR-vergunning is 

een integrale vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte. Verschillende vergunningen die voor 

het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk kunnen zijn, kunt u met één formulier 

aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke verkeersmaatregel of verkeersontheffing 

meer aan te vragen. De WIOR-vergunning kunt u aanvragen via de website: 

www.amsterdam.nl/veelgevraagd/. 
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