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Onderwerp: beantwoording art. 38 vragen Jouw Haarlem over illegale bomenkap Oudeweg

Geachte heer Schepers

Op 13 november 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO over illegale bomenkap Oudeweg.
U geeft aan ook eerder vragen over deze kwestie te hebben gesteld.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Wie heeft de opdracht gegeven voor de illegale bomenkap?

Antwoord:
De eigenaar van het terrein, BMG Vastgoed.

2. Wat was de reden voor de bomenkap?

Antwoord:
Op het terrein was overlast van dak- en thuislozen. Er waren tentjes opgezet, een caravan 
werd gebruikt en er werd vuur gestookt. De omliggende bedrijven ondervonden hier overlast 
van. In overleg met de politie heeft de gemeente vervolgens besloten een 
handhavingstraject te starten, om de dak- en thuislozen van het terrein te weren. Onderdeel 
van die handhavingsactie was dat de eigenaar het terrein overzichtelijker zou maken door 
struiken en bomen te verwijderen. Dat heeft de eigenaar op verzoek van de gemeente dan 
ook gedaan.
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3. Was de gemeente op de hoogte dat er voor een aantal bomen een kapvergunning nodig was? 
Zo ja, waarom is er geen kapvergunning aangevraagd?

Antwoord:
In het contact met een vertegenwoordiger van de eigenaar van de grond is aangegeven dat 
er mogelijk voor een aantal bomen een kapvergunning vereist was. Het is niet bekend 
waarom de eigenaar vervolgens geen vergunning heeft aangevraagd.

4. Aan wie is de opdracht voor het kappen verstrekt?

Antwoord:
De opdracht is verstrekt door de eigenaar van de grond. Het is ons onbekend aan welke 
hovenier de opdracht is verleend.

5. Tegen wie en door wie is de aangifte van illegale kap gedaan?

Antwoord:
De aangifte is gedaan tegen de eigenaar van de grond. De aangifte is namens de gemeente 
gedaan door een teammanager van de afdeling Veiligheid en Handhaving.

6. Kunnen wij inzage krijgen in de beschikking?
Antwoord:
De gemeente is niet in het bezit van de strafbeschikking. Deze is niet openbaar. Daarom krijgt 
degene die aangifte heeft gedaan in die gevallen een mededeling van afdoening van de zaak. 
Omdat de gemeente aangifte heeft gedaan hebben wij de mededeling van afdoening van de 
zaak gekregen. Deze mededeling is geanonimiseerd en als bijlage bijgevoegd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket Amsterdam

Postbus 779,1000 AT Amsterdam

Aan:

Gemeente Haarlem

T.a.v. dh

Zijlvest 39

2011 VB Haarlem

Functioneel Parket Amsterdam

IJdok 163

1013 MM Amsterdam 

T +31 88 699 24 00 

www.om.nl

Datum 22 oktober 2018 

Onderdeel Milieu Amsterdam 

Ons kenmerk 81.119365-18 

Uw kenmerk

Onderwerp Bomenkap Oudeweg

Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden.

Geachte heer^^Q

OP 19 december 2017 heeft u namens de gemeente Haarlem aangifte 

gedaan van een illegale bomenkap aan de Oudeweg/Jan van Krimpenweg.

U heeft aangegeven dat de gemeente op de hoogte wilde worden gehouden 

van de afdoening van de zaak.

Hierbij deel ik u mede dat aan de verdachte wegens overtreding van artikel 

2.2 lid 1 van de WABO een strafbeschikking is aangeboden van 1500 = euro, 

welke strafbeschikking inmiddels door de verdachte is voldaan.

Ik vertrouw er op de gemeente Haarlem hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd.

Hoogachtend,

~r~ rn ra t.____ oj ^


