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                                  Omgevingsvergunning 
 

                           GEMEENTE AMSTERDAM 
                  Het college van burgemeester en wethouders 

 
Besluit  
Een omgevingsvergunning te verlenen aan mevrouw R.M. Vos, Terra Nostra B.V., namens de heer  
Menno van Duijvendijk, Verkeer en Openbare Ruimte - Groen en Wegen, Gemeente Amsterdam, 
voor het kappen van acht gewone vleugelnoten op de locaties Eerste Jacob van Campenstraat 13 en 
Eerste Jacob van Campenstraat 43 in de openbare ruimte te Amsterdam.  
 
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:  

 het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Voorafgaand aan de 
kapwerkzaamheden dient dit gecontroleerd te worden. Indien dit het geval is moet het 
werk worden uitgesteld; 

 voor de te kappen bomen moeten uiterlijk voor 1 april 2024, volgens het herplantbeleid 43 
standaard bomen in de maat 18-20 cm omtrek op 1 meter hoogte herplant worden. Voor 
de te kappen bomen heeft de boomdeskundige de herplanttabel (tabel 2) gebruikt. 
Omdat bomen met een vergelijkbare dikte beperkt voorradig zijn op de kwekerijen en 
omdat de aanschafprijs hiervan fors op kan lopen, adviseert de boomdeskundige voor de 
bestaande bomen meerdere dunne bomen te herplanten. De boomdeskundige volgt 
hierbij de lijn van compensatie in boomjaren. Dit betekent voor het herplanten van bomen 
het volgende: De leeftijd van de te kappen bomen is vastgesteld op: 
1 boom  in de klasse 32-39 jaar (4 bomen herplant) 
3 bomen in de klasse 40-47 jaar (5 bomen herplant) 
4 bomen in de klasse 48-55 jaar (6 bomen herplant) 
Dit maakt een totaal van 43 te herplanten bomen. Voor een herplantboom wordt 
standaard gerekend met een boom met een stamomtrek van 18-20 cm, gemeten op 1 
meter hoogte. De bomen dienen, indien mogelijk, in de omgeving geplant te worden.  
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Het aantal te herplanten bomen kan worden verminderd als voor de te herplanten bomen 
dikkere bomen (zwaarder formaat), dan de voorgestelde 43 bomen met de maat van 18-20 
cm op 1 meter hoogte, worden aangeplant (conform Tabel 2 in de bijlage). 
In dit geval is dat 22 bomen in de maat 21-35 cm, gemeten op 1m hoogte.  
Of 11 bomen herplanten in de maat 36-45 cm, gemeten op 1 m hoogte.  
Of 4 bomen herplanten in de maat 46-55 cm, gemeten op 1 m hoogte.  
Omdat de bomen in de openbare ruimte geplant worden dienen deze minimaal in de 
maatklasse 21-35 cm te vallen, alle bomen dienen minimaal van de tweede grootte te zijn.  
De soort en plantlocatie van de aan te planten bomen vanuit de herplantplicht dienen 
vooraf met de groenspecialisten van de gemeente Amsterdam afgestemd te worden en in 
een aanlegplan vastgelegd te worden.  

 
 
Gewaarmerkte bijlagen 
De volgende gewaarmerkte bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning: 
 
 Het aanvraagformulier, gemerkt B001A; 
 Het bevindingenrapport van de boomdeskundige van Zuid van 5 augustus 2022 (zie bijlage 

B002R); 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
namens hen, 
Medewerker Vergunningen van Stadsdeel Zuid, 
 
 
A. Omer 
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Rechtsbescherming 
 
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 
 
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. 
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Inwerkingtreding besluit 
 
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). 
 
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). 
 
Intrekking gefaseerde beschikking 
De omgevingsvergunning kan op basisartikel 2.5, vijfde lid, van de Wabo worden ingetrokken wanneer 
positief is beslist op een aanvraag met betrekking tot: 
De eerste fase: indien niet uiterlijk twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden 
een aanvraag is ingediend voor de beschikking met betrekking tot de tweede fase; 
De eerste of de tweede fase: indien op de aanvraag met betrekking tot de andere fase negatief 
is beslist en niet uiterlijk twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden een nieuwe 
aanvraag is ingediend. 
 
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. 
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Verloop van de procedure  
Procedureverloop van de aanvraag om een omgevingsvergunning: 
 op 19 juli 2022 is de aanvraag ontvangen; 
 de aanvraag is op 28 juli 2022 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. De aanvraag is 
beoordeeld op grond van de Bomenverordening 2014. Er is advies gevraagd aan de boomdeskundige van 
het stadsdeel.  
 

 bovengenoemde bomen staan niet vermeld op de lijst monumentale houtopstanden; 
 het inhoudelijke advies van de boomdeskundige is zorgvuldig tot stand gekomen; 
 het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid is van mening dat 

het belang van het kappen van de bomen zwaarder weegt dan het belang van het behoud 
daarvan; 

 volgens de boomdeskundige hebben de bomen geen bijzondere natuur- en milieuwaarde, 
bijzondere beschermende waarde, en bijzondere cultuurhistorische waarde;  

 de bomen hebben wel bijzondere waarde voor stadsschoon. De aanwezigheid van een 
houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde 
in belangrijke mate en de bomen zijn de beeldbepalende houtopstand voor het karakter 
van de omgeving; 

 de bomen hebben bijzondere leefbaarheidswaarde. De houtopstanden leveren een 
bijdrage aan een aangename woonomgeving. Naast de waarde voor stadsschoon en de 
algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van 
zuurstof, zijn de bomen als straatbomen belangrijk als geheel, een groene straat met 
bomen wordt als waardevol voor de leefbaarheid gezien; 

 de boomdeskundige adviseert voor de aangevraagde bomen een kapvergunning af te 
geven. De aangedragen reden voor de kap is een reden om de kapvergunning af te geven.  
De straat dient opnieuw integraal ingericht te worden en daarbij zullen nieuwe bomen 
met goede groeiplaatsen teruggeplant worden die de groenwaarde voor de toekomst 
zullen garanderen. De huidige vleugelnoten zijn geen geschikte straatbomen omdat deze 
een erg oppervlakkig wortelgestel hebben waardoor er veel wortelopdruk is. Ook hebben 
vleugelnoten van nature een erg brede kroon die niet geschikt is om in een straat te 
planten. Hier is duidelijk een verkeerde keuze in het verleden gemaakt wat betreft de 
boomsoort. Met herplant conform herplanttabel zal de groenwaarde voor de toekomst 
gewaarborgd blijven. Het belang van de herinrichting en het realiseren van groen voor de 
toekomst weegt naar de mening van de boomdeskundige zwaarder dan het behoud van 
de aangevraagde bomen;  

 
Conclusie  
Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’ met 
inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning. 
 
Uitvoeringsvoorschriften vellen van een houtopstand 
U moet de voorwaarden van de Wet natuurbescherming in acht nemen.  
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U moet maatregelen treffen om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bij 
schade kunt u aansprakelijk worden gesteld. 
 
 
 
 

 


