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Conclusie. 
De Haarlemse bomenridders zijn in de unieke positie om als stichting regelmatig bezwaar te kunnen 
maken tegen kapvergunningen in heel Haarlem. Dat is in Haarlem op deze schaal niet eerder vertoond. 
De Bomenwachters hebben uiteraard veelvuldig hun stem laten horen maar minder vaak bezwaar 
kunnen maken omdat zij zelf geen juridische procedure kunnen starten en daarvoor moeten 
samenwerken met de landelijke bomenstichting en die weg uiteraard spaarzaam bewandelen. Gelukkig 
is er een prettige samenwerking tot stand gekomen tussen Bomenwachters en Bomenridders. 

In 2020 is voor bijna 700 bomen een kapvergunning aangevraagd (particulier en gemeentelijk) in totaal 
hebben de Bomenridders 34 maal bezwaar gemaakt voor in totaal 315 bomen, wat een uniek inzicht 
geeft in het gemeentelijk kapvergunningsbeleid en wijze waarop de gemeente omgaat met een 
kapaanvraag en -vergunning. Slechts bij 2 zaken gaf de Adviescommissie ons gelijk en dat was omdat de 
gemeenteraad of het ministerie zich ermee bemoeide. Hiermee zijn ruim 100 bomen (tijdelijk) gered van 
kap.  

Bomen kunnen niet altijd behouden blijven maar de afweging voor kap of behoud moet wel volgens de 
richtlijnen gedaan worden en juridisch in orde zijn en standhouden.  

Het algemene beeld is niet positief, zelfs behoorlijk negatief. De weigeringscriteria in de 
bomenverordening voor een kapvergunning worden onvoldoende gehanteerd en inhoudelijk niet 
beoordeeld. Onkunde bij de gemeente m.b.t de vergunningverlening, een slechte controle van de 
aanvraag, een zeer zwakke juridische onderbouwing, een adviescommissie die inhoudelijk en 
procedureel verstek laat gaan. Kortom, het is in Haarlem slecht gesteld met de kwaliteit van de 
procedure rond de kapvergunningen en bijna onmogelijk om de kap van een boom op basis van 
inhoudelijke argumenten tegen te houden.     

Daar komt bij dat de gemeente geen enkele haast lijkt te maken met het beschermen van particuliere 
bomen waardoor een particuliere kapaanvraag, ook al is die niet goed onderbouwd en soms gebaseerd 
op lachwekkende argumenten (er ligt een tegel scheef), in feite om praktische redenen niet tegen te 
houden is. Wij doen in dit document een voorstel om dat op korte termijn te repareren.  

Daarnaast is het nog steeds onmogelijk om gratis de achterliggende argumenten voor de kapaanvraag in 
te zien. Dit werpt een extra barrière op om eventueel bezwaar te maken. Pas na bezwaar worden 
aanvullende gegevens op aanvraag verstrekt en zelfs dat gaat vaak fout. De stukken worden pas de 
laatste dag voor de hoorzitting verstrekt of er worden stukken vergeten.  

Hierdoor zijn er in 2020 weer veel prachtige bomen op basis van ongeldige argumenten onterecht 
gekapt. Zowel bij de gemeente als bij particulieren. Gezonde bomen die weinig tot geen overlast gaven 
zijn toch gekapt terwijl bij een zorgvuldige afweging van de in de bomenverordening genoemde 
weigeringscriteria de kapvergunning niet had mogen worden gegeven.   Nu alles op alles moet worden 
gezet om de stad koel te houden bij warme zomers en we zoveel mogelijk CO2 moeten vastleggen is het 
van het grootste belang dat een kapaanvraag zorgvuldig wordt afgewogen. Boombehoud is een 
onderdeel hiervan evenals zonnepanelen, vergroening van tuinen.  

Naast het kapvergunningsbeleid is ook het handhavingsbeleid van een dermate laag niveau dat je in 
feite kunt spreken van een niet bestaand handhavingsbeleid. Meldingen worden niet serieus genomen. 
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Een nieuw fenomeen lijkt het mondeling verstrekken van een kapvergunning. Als volgens de 
bomenverordening geen kapvergunning nodig is moet dat uiteraard schriftelijk worden meegedeeld en 
open staan voor bezwaar. Tenslotte kan er b.v. discussie zijn over dat oordeel van de gemeente, b.v. 
over de afmeting van een tuin, erfgrens etc. Toch hebben wij verifieerbare gevallen waarbij de eigenaar 
mondeling te horen kreeg dat kap mogelijk was zonder vergunning waarbij buren moesten toezien dat 
een prachtige boom gekapt werd zonder dat zij ook maar bezwaar konden maken.  

Vanaf circa oktober 2020 worden de kapaanvragen beoordeeld door een andere ambtenaar, dat 
resulteert al direct in een veel betere beoordeling. De kwaliteit van de beoordeling mag niet afhankelijk 
zijn van een persoon maar moet worden vastgelegd in de procedures en toetsing daarop. Daarvoor zijn 
veranderingen nodig bij de afdeling zelf en de adviescommissie.  

 

 

 

 
Concrete voorstellen “een eerlijk kans voor bomen” 
 

1) Maak mogelijk dat belanghebbenden, rechtspersonen en natuurlijke personen bomen van 
particulieren kunnen aanmelden voor opname in de lijst met beschermwaardige 
houtopstanden. Natuurlijke personen moeten dan wel binnen 100 meter van de boom wonen, 
analoog aan de voorwaarde om bezwaar te kunnen maken.  
Dit verhoogt enorm de kans dat beeldbepalende bomen behouden kunnen blijven. 

2) Vastleggen dat voor nu en in de toekomst voor elke kapaanvraag het formulier moet worden 
gebruikt en volledig ingevuld en bijgevoegd bij de vergunning. Dit formulier wordt  sinds oktober 
2020 door de huidige vergunningverlener gebruikt.  (zie bijlage2, beoordelingsformulier) 

3) Voor elke bewering van overlast en schade moet de eigenaar duidelijk materiaal aanleveren als 
bewijs. Foto’s moeten goed belicht zijn en de situatie behoorlijk verduidelijken.  

4) Schade die wordt genoemd als reden tot kap moet aantoonbaar (foto’s) en concreet zijn b.v. 
doordat een kostenspecificatie of offerte wordt geleverd.  

5) De toetsing moet inhoudelijk ingaan op de toetscriteria genoemd in de bomenverordening.  
6) Bij bezwaar moet de adviescommissie inhoudelijk ingaan op de genoemde argumenten. 
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Het nut van een bomenverordening 
Waarom is er een boomverordening. De boomverordening regelt zo ongeveer alles wat met bomen te 
maken heeft. Ook het wel of niet mogen kappen van een boom wordt erin geregeld. Er wordt duidelijk 
gesteld wanneer een kapvergunning kan worden vergund of geweigerd. 

 

Uitgangspunt is steeds een afweging tussen de schade of overlast van een boom en de waarde van een 
boom. Zo kan een boom heel waardevol zijn voor de schoonheid van een stad of voor de leefbaarheid. 
Ook kan er een ecologische waarde zijn.  

Als er een vergunning wordt verleend voor de kap moet wel heel duidelijk zijn waarom de gemeente de 
waarde van de boom ondergeschikt vond aan de toetscriteria.  In de wet (art. 7.12 AWB) is dat goed 
geregeld.  

 

De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de 
bekendmaking van de beslissing wordt vermeld (7.12 Awb). 

 

Er zijn veel uitspraken in de 
jurisprudentie te vinden waarbij een 
vergunning alsnog ongeldig wordt 
verklaard omdat een gemeente toch 
niet duidelijk genoeg kenbaar heeft 
gemaakt hoe zij de afweging tussen 
behoud en kap heeft gemaakt.  

(zie Juridische bijlage, de kenbare 
afweging) 

De kenbare afweging is een 
belangrijk gegeven en geeft bij 
bezwaar de zekerheid dat de 
gemeente inhoudelijk ingaat op de 
reden van het bezwaar. Dat is de 
theorie, in Haarlem wordt marginaal getoetst aan de bomenverordening. Bij rechtszaken speelt dit 
regelmatig, een gemeente toetst dan onvoldoende en de rechter vernietigt dan het besluit. 

 

  

Artikel 4 van de bomenverordening 
 

Een vergunning wordt geweigerd indien het belang van verlening 
niet opweegt tegen één of 

meer van de volgende waarden van behoud van houtopstand: 
 

natuur- en milieuwaarden; 
landschappelijke waarden; 

cultuurhistorische waarden; 
waarden van stads- en dorpsschoon; 

waarden voor recreatie en leefbaarheid; 
monumentale- en waardevolle bomen; 
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De rol van de adviescommissie. 
Bij het maken van bezwaar tegen een kapvergunning kun een belanghebbende het bezwaar toelichten 
bij een adviescommissie. Die heeft 15 tot 20 minuten de tijd. Dat is kort als het om complexe zaken gaat.   

Wat is nu precies de rol van de commissie? 

Zij adviseert het college m.b.t het bezwaar. Zij hoort de argumenten en beslist op basis daarvan of de 
gemeente in alle redelijkheid tot het voorgenomen besluit had kunnen komen. Toetsing van inhoudelijk 
gronden en gevolgde procedures. De samenstelling van de commissie varieert regelmatig evenals de 
juridische kennis en achtergrond. 

In onze optiek functioneert de adviescommissie als een extra bescherming tegen (procedure)fouten van 
de gemeente. Die kijkt er nog eens extra naar of alles volgens de regels verloopt. In die zin is het vreemd 
dat van de vele bezwaren van de Haarlemse Bomenridders er zelden of nooit enig argument is 
overgenomen. Zeker procedureel schort er veel aan de verlening van de kapvergunningen en juridisch is 
dat ook goed aan te tonen. Je zou verwachten dat de adviescommissie die juridische argumenten op 
waarde weet te schatten. Tenslotte hebben er juristen zitting in de commissie. Tot onze spijt blijkt 
echter dat geen enkel argument bij de commissie standhoudt. 

De argumenten die de eigenaar aangeeft moeten inhoudelijk worden getoetst. Dat kan door duidelijk 
foto’s of schaderapporten zodat een goede afweging tussen kap of behoud te maken is. Precies zoals de 
bomenverordening dat voorschrijft.  Helaas wordt er zelden door de commissie naar schaderapporten,  
mate van overlast, kortom meetbare gegevens gevraagd.  

Juist die kenbare afweging is belangrijk omdat de bezwaarmaker erop moet kunnen vertrouwen dat de 
aangevoerde argumenten inhoudelijk goed en nauwkeurig worden beoordeeld. Artikel 7.12 Awb is daar 
duidelijk over. Het is dan ook een raadsel hoe de commissie keer op keer argumenten van de aanvrager 
of van de gemeente accepteert zonder dat die worden onderbouwd met een goed bewijs. Zo kan een 
scheve schutting een kostenpost zijn en zou in theorie een reden voor kap kunnen zijn maar uiteraard 
ligt dat helemaal aan de mate van kosten om de schutting te herstellen t.o.v. de waarde van de boom. 
Zonder duidelijk kostenplaatje is geen goede afweging te maken.  

Ter zitting, uitvoering, onverstaanbare sprekers. 
Alle keren in 2020. Gezien de Corona situatie kunnen juristen of andere gemeenteambtenaren vaak niet 
aanwezig zijn. Er wordt dan een smartphone op tafel gelegd en verbinding gemaakt. De jurist aan de 
andere kant kan de sprekers in de zaal niet goed verstaan en andersom is de speaker van een telefoon 
onvoldoende om de jurist te volgen.  
Zeer onprofessioneel, ook na 9 maanden maatregelen. Een laptop met een zoom-, team- of skype 
verbinding blijkt niet mogelijk ondanks onze vragen.  Dit lijkt erop dat de commissie de zaak niet erg 
serieus neemt.  

Voorstel voor adviescommissie 
De adviescommissie moet toetsen aan geldende jurisprudentie en er zorg voor dragen dat fouten in de 
kapvergunningsverlening worden hersteld. Zodat er een consistent kapbeleid gevoerd kan worden en 
dat de kwaliteit van de kapvergunningen niet afhangt van kwaliteit van de ambtenaar die de 
kapvergunningen beoordeelt. De adviescommissie is een vangnet voor eventuele fouten in de 
procedure.  
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Particuliere bomen.  
Wij zien een ontwikkeling dat particulieren een kapvergunning aanvragen en dat daar juridisch weinig 
tegen in te brengen is als de boom NIET op de lijst met beschermwaardige houtopstanden staat. Zonder 
opname op die lijst zal een rechter al snel concluderen dat de boom blijkbaar niet erg waardevol is 
(anders had die boom er wel opgestaan is de gedachte).  

Een geschil over een kapvergunning kan 
enkel worden opgelost bij de rechter als 
de adviescommissie niet zwaar genoeg 
toets of alles procedureel en inhoudelijk 
goed is verlopen.  Dat is kostbaar en 
onnodig omdat de adviescommissie juist 
dat moet zien te voorkomen.  

Een prachtige boom in de voortuin die 
voor veel mensen van groot belang is kan 
niet worden behouden als die niet op de 
lijst staat. Juridisch zijn er dan weinig 
argumenten, de enkele vogel die er een 
nest heeft maakt geen indruk bij een 
rechtszaak. 

Een recent voorbeeld hiervan is de boom op de hoek Zijlweg / Julianalaan. Beeldbepalend en belangrijk 
voor de stad, de gemeente gaf toch kapvergunning, juridisch is dat erg lastig tegen te houden als de 
gemeente zelf de afweging tot behoud in het nadeel van de boom beslist. 

In dit geval was de boom enigszins in een hek gegroeid. De gemeente oordeelde dat ; de schade aan het 
particulier eigendom opwoog tegen het behoud van de boom”. Hoe de gemeente die afweging maken 
terwijl de schade aan het hek niet was gegeven maar wel bekend dat een dergelijke boom 20.000 euro 
kost om daar te planten.  

 

Voorstel om particuliere bomen beter te beschermen 
Bomen van particulieren in voortuinen en achtertuinen moeten kunnen worden aangemeld voor 
opname op de lijst met beschermwaardige houtopstanden door belanghebbenden anders dan de 
eigenaar. 

• De eigenaar (dat is nu al mogelijk) 
• Door een buur mits die voldoet aan ontvankelijkheid criterium en binnen 100 meter van de 

boom woont en de boom kan zien 
• Door stichtingen die blijkens hun statuten ontvankelijk zijn m.b.t bomen. 

Op deze wijze kunnen belangrijke bomen snel extra bescherming krijgen. Uiteraard moet de 
aangemelde boom wel voldoen aan de criteria om op de lijst terecht te komen, n.l. ouder dan 50 jaar, 
minimaal nog 10 jaar levensverwachting en beeldbepalend zijn of andere bijzondere kenmerken 
hebben.  
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Gemeente denkt mee met de eigenaar en faciliteert op die wijze kap. 
De gemeente moet beoordelen op de redenen die de aanvrager noemt. Daar is zelfs een wettelijke basis 
voor.  Toch zien we vaak dat de gemeente zelf conclusies trekt en extra argumenten benoemt en zo de 
kap faciliteert. Zo zien we regelmatig; 

• De boom is te groot voor de tuin (aanvrager heeft dat zelf niet als argument genoemd, het gaat 
erom dat de eigenaar duidelijk maakt welke hinder hij/zij van de boom ondervindt, dat kan 
zowel in een kleine of grote tuin het geval zijn maar het gaat om de hinder die moet worden 
aangetoond. 

• De boom zal in de toekomst schade gaan veroorzaken (welke schade is vaak onduidelijk en hoe 
groot die schade dan kan zijn, bij een schutting gaat het vaak om kleine bedragen). Wettelijk 
moet gemeente op basis van feiten een afweging maken, dan is schadebedrag belangrijk. 

• Naalden van de boom vervuilen de dakgoot (nooit aangevoerd door de eigenaar) 
• De boom kan (in de verre toekomst?) schade aan de fundering gaan geven.  
• De boom geeft schade aan het eigendom, b.v. een hek of schutting wat een kleine schade heeft, 

een scheve plank, een hek wat enigszins scheef staat.  
Als de eigenaar zelf niet specificeert hoe groot de schade is kan de gemeente geen goede 
afweging maken van de mate van schade t.o.v. waarde van de boom. 

• Gemeente noemt minder lichtinval als argument terwijl de eigenaar dat niet heeft genoemd in 
de aanvraag. 
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Overzicht van kapvergunningen. 
Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) toetst zelden inhoudelijk aan de criteria van de 
bomenverordening. In oktober 2020 is er een nieuwe vergunningverlener en zien wij een verbetering. 
De kwaliteit van de toetsing moet echter niet van een persoon afhankelijk zijn.  

In de kapvergunning wordt onderstaande alinea vaak opgenomen.  

Er is zelden of nooit een duidelijk inhoudelijke argumentatie gemaakt. Soms wordt wel de waarde van 
stadsschoon of ecologie genoemd (heeft enige ecologische waarde) maar ondanks die constatering 
wordt de kapvergunning verleend. De zaak van het Liewegje (100 bomen) laat zien dat ecologie een erg 
ondergeschikte rol speelt bij de toetsing. De ecologische waarde was zelfs in gemeentelijke rapporten 
benoemd, toch wordt een kapvergunning verleend.  

 

Aantal geweigerde kapvergunning aanvragen. 

Volgens de gemeente zijn er circa 6 kapaanvragen geweigerd tot oktober. Het is onduidelijk of die 
weigering ook wordt doorgezet. We zien een ontwikkeling (Julianalaan, Oranjekade) dat eigenaren dan 
een nieuwe aanvraag doen met andere argumenten. Dan wordt alsnog de aanvraag verleend. 

 

Bijzondere juridisch zwakke redenen. 

Toekomstige onbewezen situatie wordt als reden door de gemeente vaak zelf aangevoerd. Zelfs als er 
nog geen enkele schade is wordt de toekomstige schade als een grond voor verlening gezien. Daar kan 
een reden voor zijn, b.v. een boom vlakbij een fundering, maar dat moet dan wel goed onderbouwd 

worden met feitelijke gegevens. Dat is tot nu toe nooit het geval.  

 

Afstand tot erfgrens. 

In Haarlem mag een boom legaal tot op 50 cm van de erfgrens staan. Gemeten vanaf het hart van de 
boom. Een boom dichter bij de erfgrens kan een reden tot kap zijn, dan kan er sprake zijn van overlast. 
Meestal is die overlast dan voor de buren die dan ook die erfgrens kwestie kunnen aanvoeren. 

Citaat uit vergunning… Een toetsing aan bovengenoemde aspecten heeft plaatsgevonden. In verband 
hiermee is de aanvraag voorgelegd aan de afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (verder BBOR). 
Deze afdeling heeft positief geadviseerd. Er heeft een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden 
 

Citaat uit vergunning…Gelet op bovengenoemde overweging zijn er nu nog geen redenen om deze 
boom te verwijderen, maar dit ogenblik zal vroeg of laat wel aanbreken 
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In Haarlem zien we vaak de eigenaar van de boom deze 50 cm grens als argument gebruiken en de 
gemeente gaat daarin mee. Dat is natuurlijk niet de strekking van dit wetsartikel. Een eigenaar kan 
zelden hinder ondervinden van een boom die dicht bij zijn erfgrens staat. Behalve natuurlijk als 
daardoor schade ontstaat (fundering o.i.d.) maar dan is het argument de schade en niet de erfgrens 
afstand.  

Juridisch slecht punt en niet houdbaar. 

 

Te groot voor de (voor)tuin 

De gemeente noemt regelmatig de grootte van de tuin als argument voor kap (tuin is te klein voor deze 
boom). Dat kan natuurlijk zo zijn maar juridisch gaat het erom of er sprake is van grote overlast. De 
overlast moet worden aangetoond. Alleen het argument dat de boom te groot EN DUS gekapt kan 
worden is onjuist.  

Daarnaast zien wij (voorbeeld Lorentzkade, Helene Swartstraat) dat argument van een kleine tuin 
gebruikt wordt bij bomen die nagenoeg vrij staan aan meerdere kanten in een voortuin. Wat is dan de 
overlast die kap rechtvaardigt? Die overlast wordt ook niet aangetoond dus daarmee blokkeert de 
gemeente de inhoudelijke discussie erover en geeft een vergunning op onjuiste gronden.  

Een grote boom in een kleine tuin kan heel goed werken als de eigenaar daar geen problemen mee 
heeft. Een goed voorbeeld zijn de grote bomen in de (kleine) achtertuin in de Rozenstraat.  

Bomen worden gekapt tijdens bezwaarprocedure 

Een boomeigenaar mag de boom niet kappen totdat de hele bezwaarprocedure is afgerond als er 
bezwaar is gemaakt. De brief die de eigenaar van de boom kreeg als de kapvergunning werd verleend 
was zeer onduidelijk zodat eigenaren soms per abuis de boom al kapten na 6 weken, terwijl er nog een 
bezwaarprocedure liep. Op verzoek van de Bomenridders is sinds 2019 gewerkt aan een betere en meer 
duidelijke brief en die is in juli 2020 in gebruik genomen.  

Helaas is de brief nog steeds erg onduidelijk en zijn er na juli 2020 toch nog bomen gekapt tijdens de 
bezwaarprocedure. Mede omdat de gemeente de boomeigenaar niet tijdig op de hoogte stelde dat er 
een bezwaar was binnengekomen.  

Deze omissie van de procedure heeft de adviescommissie nooit aangezet tot actie richting de gemeente.  
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1 datum straat documenten

2 21-10-2020 crayenesterlaan 19 1 https://drive.google.com/file/d/1lHZyaW8qRDkZrT1iVsB6qq7uvcPDMUvC/view?usp=sharing

3 17-9-2020 Helene Swartstraat 25 1 https://drive.google.com/file/d/1WKmV_troSHMcXxeDCAphJhCZtySDanJe/view?usp=sharing

4 17-9-2020 st. bavostraat 9 1 https://drive.google.com/file/d/12zArSTKk4Da_42JFd85hWcFz6i04f1mm/view?usp=sharing

5 15-9-2020 zuid schalkwijkerweg 65 https://drive.google.com/drive/folders/1eZSyMI0ctlGvKlMBS2OFDVnRKyppt79-?usp=sharing

6 24-8-2020 corn. v. noordestr. 38 zw 1 https://drive.google.com/drive/folders/1_gGi7LlyKYg3n7-2MzuJ6ugXh_RRzlnZ?usp=sharing

7 20-8-2020 wilhelminastr. 28 2 https://drive.google.com/file/d/11HTYDUX66pQ6wVwMdQVOf7Rt0DGlPaBu/view?usp=sharing

8 11-8-2020 vijfhuizerstraat t.o. nr.5 3 https://drive.google.com/file/d/1WG3-po4bRDoVXN8wnNVaSUegrp14PhJD/view?usp=sharing

9 7-8-2020 div. locaties 5921 https://drive.google.com/drive/folders/1CqKtxwxR0JFXjpVsHLLVIA_UkfjY5trl?usp=sharing

10 7-8-2020 div. locaties !! zie 5921 7
11 7-8-2020 div. locaties !! z1e 5921 5
12 7-8-2020 div. locaties !! zie 5921 4
13 7-7-2020 lorentzkade 358 1 https://drive.google.com/drive/folders/14rNKaR7Xo-m8tgHp3hso0316x_jWzHBE?usp=sharing

14 6-7-2020 t.o. zuider tuindorpln 24-40 9 https://drive.google.com/file/d/13Ln9muNTZ5r41wLaMkMWhXrcCebXtsG7/view?usp=sharing

15 9-6-2020 blekenbergstraat 18 2 https://drive.google.com/drive/folders/1pAoyniZ1fFxnTisc5TmpOB1MwYC3sOOD?usp=sharing

16 2-6-2020 tjaden - z-schalkw.weg 31 https://drive.google.com/drive/folders/1YQp-hba6KiIKa60Er40utW1BCgQwgP1P?usp=sharing

17 20-5-2020 Kinsbergenplein 49 1 https://drive.google.com/drive/folders/1ELBue9NFq4VDaqWPV_qi_6L4b6KBJV1Z?usp=sharing

18 26-3-2020 julianalaan 322 1 https://drive.google.com/open?id=1bwNfnGNcVHKchAEoKzWL6fQxVEyRN81U

19 25-3-2020 N200 ter hoogte v. Liewegje 106 https://drive.google.com/open?id=1gGe8keo3H9t-9mofqvkAlyAP4Evh2eng

20 24-3-2020
p   

Daslookweg 2 2 https://drive.google.com/open?id=1SWSdsncDrFeJfVSc8y9SbI2ifNqy_AYW

21 24-3-2020 verspronckweg 120 1 https://drive.google.com/open?id=1xsCANGKhy8rnrFK1-zrl9kyo9z6cCMDB

22 23-3-2020 nabij verspronckweg 63a 17 https://drive.google.com/open?id=1lycWg7I0K9dtBJrJOz5EpIphdRsMHrlX

23 21-03-2020 sterrenpad-badmintonpad 15 6 https://drive.google.com/open?id=1UE3C6jp0wc8vMMSa7BMOAp8pHN2eCrko

24 21-03-2020
g p  

15 1 https://drive.google.com/open?id=1qnVMQjiUR1bKQHcD9IlUGjjKvC770v5S

25 20-03-2020 wagenweg 226 1 https://drive.google.com/open?id=1Y8cOfOXKu_x9ZgSOuaD1_kIaT6ote2Q3

26 20-3-2020 oosterhoutlaan 10 1 https://drive.google.com/open?id=1Fb0Jp_xQ0i-kzI_OfMePKQH_ZKeKnFvA

27 20-3-2020 aelbertsbergstr. 11 1 https://drive.google.com/open?id=1hk5NeRBitJp2OqtojXAEb7bpqpOSFTHs

28 16-3-2020 kenaupark 7 2 https://drive.google.com/open?id=1pAX5FY5Hixn5dg1C1MHrc9ot9Dr3BaFn

29 6-3-2020 berkenstraat 52 1 https://drive.google.com/open?id=1q80NV9HvAs0F__0h74nKmaA8peUV3Sau

30 6-3-2020 kamerlingh onnesstr 11 1 https://drive.google.com/open?id=1etTX1PP3acDhOWS9FCwJOeojt_LHqsXO

31 6-3-2020 timorstraat 28 1 https://drive.google.com/open?id=1qTbZfvbwqUARpjFxME-pHr2CotIECISo

32 28-2-2020 zijlweg 340 5 https://drive.google.com/open?id=1trVd19B4qo66dRpBwv-8p4NAw8-GPc1w

33 27-2-2020 jan gijzenkade 303 2 https://drive.google.com/open?id=1ZiJuCqQiE-WI-6vMEBIIhuUgJ2dSA_Ak

34 14-2-2020 vogelwaarde 60 1 https://drive.google.com/file/d/1M5N20ah3a93uQPhYzGGSG4zF9-ifpSbs/view?usp=sharing
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Toetsing argumenten gemeente.  
 
Teksten in de linkerkolom letterlijk overgenomen uit de kapvergunning. 
Soms inclusief stijl-, taalfouten 
 

Kort de aandachtspunten van de Bomenridders 
 

De inhoudelijke bezwaren staan op de website van Bomenridders en zijn 
uiteraard veel uitgebreider.  

Crayenesterlaan. De kastanje heeft kastanje ziekte in een middel vorm. Er 
is sprake van bloedingen en bastscheuren. Bij toename van de ziekte zal 
het risico op takbreuk vergroot worden. Tevens heeft de boom last van 
houtworm aantasting. De conditie van de boom is, gezien de grootte van 
het blad, nog voldoende op dit ogenblik. De levensverwachting wordt 
gesteld op 5-10 jaar afhankelijk van de ontwikkeling van de kastanje ziekte. 
De door de aanvrager vermelde zwamaantasting bij de stamvoet is tijdens 
de visuele controle niet aangetroffen. 
Conclusie: Gelet op bovengenoemde overweging zijn er nu nog geen 
redenen om deze boom te verwijderen, maar dit ogenblik zal vroeg of laat 
wel aanbreken. 
 

Niet getoetst op mate van bloedingsziekte en mogelijkheid deze te 
bestrijden wordt niet meegewogen. Middelvorm, hoeveel is dat.  
Deze boom is in ieder geval qua leeftijd waardevol, misschien zelfs 
monumentaal maar niet opgenomen in de lijst met beschermwaardige 
bomen. Enkel de eigenaar heeft die mogelijkheid wat de bescherming niet 
ten goede komt.  
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Helene Swarthstraat 26. Het betreft hier een Ceder in de voortuin. Conditie 
van de boom is voldoende. De boom heeft een levensverwachting van 10-
15 jaar. Dit betreft een boom van de eerste grootte, die veel te groot is 
voor deze kleine voortuin. De top van de boom is al ingekort en overlast 
richting aanliggende woningen is ook al regelmatig verwijderd. Deze 
overlast zal een terugkerend probleem zijn.  
Op grond van de Bomenverordening zijn er geen weigeringsgronden 
aanwezig voor bijzondere waarden van de boom. Bewoner wil een kleine 
boom of struik terug planten. 
 

De afmeting van de tuin is op zich geen criterium, het gaat om de 
eventuele overlast, die is onvoldoende duidelijk gemaakt.  
Alternatieven zoals snoei niet overwogen.  
Ceder is boom die zeer oud kan worden.  
 

St. Bavostraat 9. De activiteit kappen is voorgelegd aan de afdeling Beheer 
en Beleid Openbare Ruimte en is getoetst aan de voorschriften uit de 
Bomenverordening Haarlem. Samengevat luidt het advies als volgt: Het 
betreft hier een aanvraag van kappen van een Acer platanoides (noorse 
esdoorn) in de voortuin van de woning. De conditie van deze boom is op het 
ogenblik goed. Levensverwachting is meer dan 15 jaar. De boom staat 
echter op een te kleine groeiplaats, te dicht op de woning en op minder dan 
50 cm van de erfgrens buren, waardoor de boom schade en overlast 
veroorzaakt  
Advies: Medewerking verlenen aan de omgevingsvergunning voor het 
kappen van de Acer platanoides.  Herplant: niet noodzakelijk gezien de 
grootte van de tuin.  
 

 
De afmeting van de tuin is op zich geen criterium, het gaat om de 
eventuele overlast, die is onvoldoende duidelijk gemaakt. Alternatieven 
zoals snoei niet overwogen 
Erfgrens criterium juridisch onjuist daar kan de eigenaar zich niet op 
beroepen. Te dicht op erfgrens is bedoeld als overlast criterium voor 
buren. Die buren hebben niet duidelijk gemaakt dat zij overlast ervaren.  
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Cornelis van Noordestr. 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote gezonde boom. Wellicht op die plek niet houdbaar. Staat daar al 
zeker 30 – 40 jaar, nieuwe bewoners, en er volgt direct een kapvergunning.  
 
Gemeente komt met riool schade argument. Is de gemeente gaan graven? 
Het is niet de rol van de gemeente om nieuwe argumenten in te brengen 
buiten de aanvrager om.  
 
Niet zichtbaar van af de openbare weg? Daarom twijfelachtig of de 
gemeente ter plekke is gaan kijken, maar gemeente komt wel met riool 
beschadiging argument?  
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De aanvraag betreft een Italiaanse populier in de achtertuin. In verband 
met mandeligheid van deze boom is er ook toestemming van de eigenaar 
van de naastliggende woning met huisnummer 36 voor het kappen van de 
boom. 
De boom is niet zichtbaar vanaf de openbare weg en bij de visuele controle 
zijn er geen bijzonderheden aangetroffen. De conditie van de boom is goed, 
waarbij de ingeschatte levensverwachting van de boom groter is als 15 
jaar.  
Echter, bij een eerdere inspectie door Spaarnelanden is gebleken dat de 
boom schade toebrengt aan het riool en voor wortelopdruk problematiek 
zorgt in de woning met huisnummer 36. 
Doordat de boom te dicht op de woningen is gesitueerd zijn deze 
problemen niet op te lossen anders dan door het verwijderen van de boom. 
Geconcludeerd kan worden dat het belang van behoud van de boom niet 
opweegt tegen de schade die de boom toebrengt aan de bebouwing, Het 
advies is daarom positief. 
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Wilhelminastr 28. De activiteit kappen is voorgelegd aan de afdeling 
Beheer en Beleid Openbare Ruimte en is getoetst aan de voorschriften uit 
de Bomenverordening Haarlem. Samengevat luidt het advies als volgt:  Uit 
de visuele inspectie die door de boomspecialist is uitgevoerd blijkt dat de 
conditie van beide bomen voldoende zijn. De levensverwachting van beide 
bomen is 10-15 jaar. Een eerdere kapaanvraag voor het verwijderen van 
deze bomen is destijds geweigerd. Beide bomen vertonen door 
aanwezigheid van dood hout een verwaarloosd boombeeld. (is dat een 
reden tot kap?) 
 
Door snoeiwerkzaamheden zal er weer een gezond boombeeld ontstaan. 
Beide Kronen van de bomen moeten verkleind worden in verband met 
overlast van overhangend groen richting aanliggende woningen en 
overlast op eigen terrein.   
 

De mate van overlast niet duidelijk gemaakt wat van belang is voor een 
goede afweging overlast t.o.v behoud boom. Boom staat aan rand van een 
zeer grote tuin c.q. parkeerplaats, geen praktische overlast 
 
De snoei van 50% van met name de eik zal de boom veel schade geven.. 
Zeer beeldbepalend, niet meegewogen. 
 
 
 

Circa 30 zwaar monumentale bomen. “Overweging: vanuit de 
boomveiligheidscontrole VTA inspectie is gebleken dat vanuit 
onderhoudsoverweging voor de aangevraagde 9 bomen meer dan 30% 
gesnoeid dienen te worden. 
 

Wij vroegen een second opinion gezien de grote landschappelijke waarde 
en beeldbepalendheid (Bolwerken, Kleverlaan, stadscentrum, hoge leeftijd 
bomen). Onduidelijk wie de snoei uitvoert en of voldoende rekening wordt 
gehouden met deze unieke bomen (plataan van 220 jaar, Acer van 160 jaar 
etc.) 
De gemeente wil geen second opinion iutvoeren, onbegrijpelijk omdat het 
hier om erg belangrijke bomen gaat. Kostenoverweging kan geen reden 
zijn (circa 1.500,-)  
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Lorentzkade 358.  “De omgevingsvergunning met aanvraagnummer OLO 
5188933 met betrekking tot een particuliere kapaanvraag voor een spar in 
een voortuin. Het betreft hier een den in plaats van een spar, zoals in de 
vergunning vermeld.  
De conditie van de boom is voldoende. Boom is voor de locatie 
beeldbepalend. Boom geeft op het ogenblik geen risico door scheefstand 
stam; scheefstand is al gecompenseerd door de boom door het oprichten 
van de kroon. In de kroon van de boom is dood hout aanwezig, dat 
verwijderd kan worden met de beheersmaatregel snoeien.  
Vanuit de staat van de boom gezien is er op het moment geen reden om de 
boom te verwijderen. Er is hier echter wel sprake van een boom van de 
eerste grootte in een kleine voortuin. Deze boom is te groot voor de 
voortuin. In de afweging moet verder meegenomen worden dat deze den in 
de toekomst alleen maar meer overlast zal gaan veroorzaken voor de 
bewoner.” 
 

Gezonde boom, beeldbepalend. Het kleine tuin criterium is door de 
gemeente zelf als criterium genoemd niet door de aanvrager. Toekomstige 
overlast, niet met argumenten onderbouwd wanneer die overlast zal 
optreden en in welke mate dan.  Met welke zekerheid kan dit gesteld 
worden. Gaat de gemeente niet te veel op stoel aanvrager zitten?) 
 

Westerhoutpark 5; 2019-10438; De boom staat in een tuin kleiner dan 100 
m2 
 

Volgens kadaster niet 

Zwaardstraat 5; 2019-10791;  Overweging: het gaat hierbij om een grote 
boom in een tuin kleiner dan 100 m2. De groeiomstandigheden van 
betreffende boom zijn op deze locatie beperkt. 
 

 

Jan Gijzenkade 303; 2019-10517; (2 bomen) Overweging: het gaat hierbij 
om grote bomen staan te dicht op de erfgrens. De levensverwachting voor 
deze bomen zijn door zijn huidige standplaats beperkt. Op dit moment 
veroorzaakt de bomen schade aan de erfafscheiding 
 

Vage omschrijvingen.  
Schade aan erfgrens niet kenbaar gemaakt. Te dicht op erfgrens geen 
argument voor de aanvrager.  
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Zijlweg 340 2020-00527; "Overweging: in het kader van het 
ontwikkelingsgebied zijn de aangevraagde vijf bomen getoetst aan de hand 
van de boomverordening. Bij de drie Kastanjebomen is de 
Kastanjebloedingsziekte geconstateerd. De twee Vleugelnoten staan dicht 
op de aangelegen opstal en is de kans groot aanwezig dat de bomen 
schade aan de opstal veroorzaken. Ook staan de bomen dicht op elkaar dat 
de toekomstontwikkeling wordt beïnvloed. Bij de nieuwe ontwikkeling 
worden hiervoor 27 bomen voor terug geplant. 
 

Alternatieven niet onderzocht, kastanjebloedingsziekte is goed te 
behandelen en te genezen. 
Monumentale status bomen onvoldoende meegewogen 
bouwvergunning verleend maar niet monumentale status vermeld door 
aanvrager, reden voor intrekken bouwvergunning 
 
Gemeente trekt vergunning niet in, wil hoorzitting. Resultaat ongewis. 

Timorstraat 28; 2020-01268; De activiteit kappen is voorgelegd aan de 
afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte en is getoetst aan de 
voorschriften uit de Bomenverordening Haarlem. Samengevat luidt het 
advies als volgt: De boom staat te dicht bij de erfgrens. 
 

Geen kenbare afwegingen voor criteria bomenverordening.  
Te dicht bij erfgrens geen argument voor eigenaar, eventuele overlast om 
die reden niet kenbaar gemaakt. 

Berkenstraat 52; 2020-01552; "Overweging: Het gaat hierbij om een 
conifeerachtige boom die minder dan 0,50cm uit de gevel staat. De kans is 
aanwezig dat de boom schade aan het naastgelegen pand kan 
veroorzaken.” 
 

“De kans is aanwezig”, geen kenbare afweging, hoe groot is die kans op 
welke termijn en wat is dan de schade?? 

Kamerlingh Onnessstraat 11; 2020-00148; "Overweging: het gaat hierbij 
om een grote conifeer waar een aantal jaren geen onderhoud aan heeft 
plaatsgevonden. De conifeer is hierdoor uit de kluiten gegroeid en kan 
mogelijk schade aan omgeving veroorzaken.” 
 

Mogelijke schade. 

Crayenesterlaan 13; 2020-01406; "Overweging: De aangevraagde boom 
staat pal op de erfgrens bij de buren en veroorzaakt mogelijk overlast.” 

Prachtige beeldbepalende boom. Mogelijke overlast, niet duidelijk gemaakt 
wanneer dat gaat spelen (over 20 jaar??) en in welke mate). Staat 
voldoende ver van erfgrens, buren hebben geen verwijdering gevraagd.  

Kenaupark 7; 2020-01330; Overweging: in deze aanvraag worden twee 
bomen aangegeven waarvan er conifeerachtige boom die dicht op de 
erfgrens staat, en een boom die in een matige tot slechte conditie verkeerd 
en waar de top al uit verwijderd is. 
 

Beeldbepalende boom.  
Boom is onterecht te snel gekapt tijdens bezwaar omdat gemeente al jaren 
in de brief naar aanvrager niet duidelijk aangeeft dat men moet wachten 
op beslissing als er bezwaar is ingediend.  
Boom had met enige snoei kunnen blijven staan 
Deze eigenaar heeft in aantal jaren veel bomen verwijderd.  
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Aelbertsbergstraat 11; 2020-01745; "Overweging: Het gaat in deze 
aanvraag om een conifeer die pal tegen de erfgrens aan staat en mogelijk 
schade erfgrensafscheiding kan veroorzaken. De tweede genoemde boom 
in de aanvraag is dood. … 

Mogelijke schade valt niet te toetsen en kan en mag geen argument voor 
kap zijn, erfgrens criterium juridisch onjuist  
 
Pal tegen erfgrens bleek niet te kloppen, dat was bijna 2 meter, bovendien 
heeft eigenaar geen last van een boom tegen zijn eigen erfgrens aan. 
 
NB In het verweer van de gemeente stond dat het ging om een 
“Flueelboom” (letterlijk overgenomen) en een “Esdoorn” terwijl de 
aanvraag kapvergunning gaat over 2 coniferen..!!  vreselijk 
onnauwkeurig!! 
 

Wagenweg 226; 2020-01087; “Overweging: Het gaat hierbij om een dode 
boom die mogelijk een gevaar kan zijn voor de directe omgeving.” 
 

(bomen kapot gesnoeid, commissie en gemeente willen daar niet op 
ingaan) 
 

Oosterhoutlaan 10; 2020-00926; “Overweging: Het gaat hierbij om een 
boom waarbij het ziektebeeld zichtbaar waarneembaar is en verkeerd (red. 
verkeert) hierdoor in een slechte staat waar kans om (op) omvallen 
aanwezig is. 

Deze grote boom hebben wij (HBR) ter plekke in overleg bewoners bekeken 
en deze bleek mors en morsdood, waarom heeft de gemeente het dan over 
een ziektebeeld. Dat impliceert dat de gemeente niets controleert en niet 
ter plekke gaat kijken terwijl men vaak wel doet alsof men daar is geweest. 
 

Badmintonpad 15; 2020-00190; “Overweging: bij de aangevraagde boom 
gaat het om een wilg waar al een aantal jaren geen onderhoud is 
toegepast. De wilg verwilderd hierdoor aardig en zal mogelijk overlast aan 
het naastgelegen spoor kunnen veroorzaken.”     

Mogelijk? 

Verspronckweg 63a; 2020-00184; “Van de 17 aangevraagde bomen voor 
kap zijn er in totaal 5 bomen vergunningsplichtig. het gaat hier om jonge 
bomen (houtopslag) wat vanzelf is ontstaan (niet aangeplant) deze groep 
bomen kunnen overlast aan het spoor veroorzaken. Overigens staan deze 
groep bomen dicht tegen de erfgrens van naast gelegen bedrijfsterrein.” 
 

Belangrijk als ecologische route. Wij hebben deze zaak opgegeven.  

Daslookweg 2; 2020-01590; "Het gaat hierbij om twee beuken die in een 
dermate slechte staat verkeerde dat deze een groot gevaar voor de directe 
omgeving zijn.” 

  Noodkap op verkeerde gronden.  (de zwam zit al jaren in de bomen, 
bomen staan in een soort bos en doen geen kwaad, overleg met Hilde Prins 
en Dhr. Spanjaard.) 
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Verspronckweg 120; 2020-01941; "Overweging: Het gaat hierbij om een 
conifeer die dicht op de gevel van het naastgelegen pad ligt.” 
 

Jammerlijke zaak.  Na overleg met eigenaar wilde zij de boom liefst 
behouden maar zij haalde per abuis de woningbouw erbij, die uiteraard de 
boom wilde weg hebben.  
 

Liewegje Haarlem; 2020-00196; “Overweging: Deze houtopschot met 50 
bomen staat op een dijklichaam van de NS. hier heeft al een aantal jaar 
geen onderhoud plaatsgevonden. door zaailingen begint deze houtopslag 
door te groeien naar volwassenheid van bomen. Zonder hier te gaan 
kappen zal dit op den duur overlast kunnen gaan geven aan het 
naastgelegen spoor.” 
 

Fouten in aanvraag. Ging niet om 50 maar ruim 100 bomen. Gemeente 
geeft vergunning voor deze bomen terwijl zij in verweer aangeeft te weten 
dat het ecologisch belangrijke bomenrij is die behouden moet blijven. Hoe 
kan dan toch vergunning worden verleend zonder rekening te houden met 
ecologische waarde.  Metingen door ons naar vleermuizen. Na 
handhavingsverzoek van ons wil Ministerie dat Prorail beter 
natuuronderzoek doet voordat zij kapvergunning aanvraagt.  
Aanvraag voorlopig ingetrokken.  
 
Video met metingen vleermuizen die Haarlemse bomenridders maakte. 

 
Figuur 1 Enthousiaste vrijwilliger Bomenridders doet vleermuismetingen 

 
https://youtu.be/hByRmtZK3Ik 
 

https://youtu.be/hByRmtZK3Ik
https://youtu.be/hByRmtZK3Ik
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Julianalaan 322; 2020-09421; “Overweging: De boom heeft een 
beeldbepaalde boom in de omgeving. Deze boom oogt gezond, er zit bij de 
aanvraag geen boominspectie die het tegendeel beschrijft. Daarom is de 
omgevingsvergunning aanvankelijk geweigerd. Tegen de weigering is 
bezwaar aangetekend. Tijdens de behandeling van het bezwaar is gebleken 
dat de boom tegen de erfgrens met de openbare ruimte aan staat en 
inmiddels door de erfafscheiding heen groeit. De boom drukt de 
erfafscheiding richting het trottoir en beschadigd de fundering daarvan. De 
verwachting van de afdeling Beheer en Beleid Openbare ruimte is dat dit 
proces zich ook op/onder de openbare weg zal voortzetten. Dit proces kan 
niet door periodiek onderhoud worden gestopt. Daarom is het advies om 
alsnog vergunning te verlenen. Er wordt een herplantplicht opgelegd, in de 
vorm van drie struiken in de voortuin.” 
 

Dit is de reden dat we denken dat het echt heel anders moet met de 
kapvergunningen, een gezonde beeldbepalende boom die weg moet omdat 
die enigszins ingroeit een hek van nog geen meter hoog.  
 
De gemeente bepaalde na een hoorzitting dat de schade aan het particulier 
eigendom zwaarder telde dan behoud van de boom. Schade aan hek is 
nooit duidelijk gemaakt maar ligt in de orde van 10-100 euro’s 
Schade aan riool nooit aangetoond en ook niet waarschijnlijk.  
 
 

Europaweg-Surinamepad; 2020-02523; Samengevat luidt het advies als 
volgt: aanvraag voor het kappen van 8 bomen in verband met het 
aanleggen van een ringtrace voor kabels en leidingen bij het project 
Schalkwijk-midden. Het gaat hierom (hier om) gezonden (gezonde) bomen 
die voor de ontwikkeling hier moeten gaan wijken. Deze maatregel verzoek 
is voor de ontwikkeling onoverkomelijk en is reeds bestuurlijk afgestemd. 
 

Gaat om bijna 60 bomen.  
 
Een project waarbij de groentoets onvoldoende in de gemeenteraad is 
beoordeeld.  
 
Ringleiding rondom het project precies onder bomen geprojecteerd (daar 
liggen nu geen leidingen).  
Het is voorstelbaar dat de gemeenteraad, mits goed geïnformeerd de 
bomen hadden willen sparen en de ringleiding op andere plaats willen 
hebben.  
 
(gemeente kap illegaal snel 3 bomen die in de weg staan en waardoor 
bouw niet verder kan. Onduidelijk waarom ringleiding niet verplaatst kan 
worden, gesprekken daarover blijven steken in vaagheden, 
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Van Kinsbergenplein; 2020-01844; “Overweging Het gaat hier om een 
zomereik dat in de categorie van bomen van de eerste grootte thuis hoort. 
Op dit moment heeft de betreffende boom ongeveer al een omvang van 9, 
a 10 meter hoogte en een kroonomvang van een meter of 6, a 7 meter. 
Deze boom staat in een tuin kleiner dan 100 meter en heeft vanuit de 
openbare ruimte gezien geenbeeldbepalende functie.  
Op dit moment nog geen schade aan pand, maar aan het tuinpad met 
zichtbare schade door wortelopdruk. Mogelijk dat de wortelopdruk in de 
komende jaren ook schade kan veroorzaken aan naastgelegen 
erfafscheiding. Het voorkomen van wortelopdruk is lastig omdat de boom 
met haar wortels naar de oppervlakte groeien. Enige oplossing is het 
verwijderen van de oppervlakkige wortels, wat aan de andere kant de 
boom weer onstabiel maakt.” 

De overlast beperkt zich tot; 
 

- Scheefliggende tegel van pad (oplosbaar) 
- Mogelijke schade aan een schutting. 

 
Op basis hiervan had vergunning nooit gegeven mogen worden. Boom is 
jarenlang gesnoeid en dat kan nog jaren worden volgehouden.  
 
De opdruk van een tegel in een tuinpad is belangrijker dan behoud van een 
boom. Schade aan schutting en tegel wordt niet kenbaar gemaakt. 
Eigenaar maakt overlast niet duidelijk. Snoei wordt niet overwogen terwijl 
eigenaar dat al 15 jaar doet. 
Vanuit de buurt krijgen wij mails om te pleiten voor behoud.) 
 

Blekenbergstraat 18; 2020-03032; “Samengevat luidt het advies als volgt: 
De boom in de voortuin staat dicht op het naastgelegen pand en de kans 
bestaat dat boom overlast en schade kan veroorzaken aan naastgelegen 
pad (Bomenridders; wordt hier geen pand bedoeld?) Berk in achtertuin 
staat zo goed als op de erfgrens en is vanuit de openbare ruimte niet of 
nauwelijks zichtbaar overigens is de kans op schade aan erfafscheiding en 
bestrating door wortelopdruk aanwezig.” 
 

Weer kans op…. 

  
 



21 
Kapvergunningen tot oktober2020, Haarlemse Bomenridders (v.1.1) 
 

 

Bijlage 1. Juridische bijlage, de kenbare afweging 
 
ECLI:NL:RBOVE:2018:4375 
 

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit met betrekking tot de kap van 16 niet 
als bijzonder aangewezen bomen heeft overwogen dat gesteld zou kunnen worden dat (bijna) alle in 
artikel 7 van de Bomenverordening genoemde waarden aan de orde zijn, maar dat hij meent dat het 
belang van de vergunningverlening in het licht van de hinder die een aantal omwonenden ondervindt, 
veel zwaarder weegt dan de in artikel 7 genoemde belangen. De rechtbank is van oordeel dat deze 
stelling, anders dan artikel 7:12, eerste lid, van de Awb voorschrijft, geen kenbare belangenafweging 
bevat. Niet is aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden met de in artikel 7, eerste lid, van de 
Bomenverordening genoemde waarden. Ook is niet gemotiveerd waarom de hinder die enkele 
omwonenden ondervinden van de schaduw van de bomen, zo ernstig is dat dit er bij afweging van alle 
betrokken belangen toe moet leiden dat de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 
deze bomen moet worden gehandhaafd. Het bestreden besluit berust daarom in zoverre niet op 
een deugdelijke motivering. 

 

ECLI:NL:RBOVE:2015:1 
 

Met verzoekers oordeelt de voorzieningenrechter – de gedingstukken en het verhandelde ter zitting 
mede in acht genomen – dat de vergunning onvoldoende is gemotiveerd. Uit het advies blijkt niet welke 
criteria verweerder aan zijn conclusies ten grondslag heeft gelegd noch of daartoe onderzoek is verricht 
noch of de andere weigeringsgronden in de weg staan aan het kappen van de bomen. Meer concreet 
moet worden geoordeeld, dat verweerder niet inzichtelijk heeft gemaakt op grond waarvan verweerder 
in afwijking van de eerder verrichte quickscan, waarvan het bestaan en de conclusies niet worden 
betwist, thans tot de conclusie heeft kunnen komen dat de bomen niet meer van belang zouden zijn 
voor de habitat van vleermuizen noch dat daardoor de natuurwaarde van de houtopstand anders dan 
voorheen niet meer aan het verlenen van een vergunning in de weg zou staan. Verder wordt in het 
advies niet duidelijk gemaakt op grond waarvan onvoldoende ruimte beschikbaar zou zijn om 
de bomen te laten groeien tot volwassen exemplaren noch waarom als gevolg daarvan en in welke mate 
de waarde voor de leefbaarheid van de bomen wordt aangetast. De vraag of landschappelijke waarde, 
de waarde voor stads- en dorpsschoon of cultuurhistorische aspecten aan het verlenen van de 
vergunning in de weg staan heeft verweerder zich verder in het geheel niet gesteld. 

De voorzieningenrechter concludeert dan ook, dat de vergunning niet berust op 
een deugdelijke motivering en naar verwachting als zodanig in bezwaar hierom niet in stand zal blijven. 
Op grond hiervan ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de vergunning te schorsen tot zes weken 
na verweerders beslissing op het bezwaar van verzoekers. 
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ECLI:NL:RVS:2004:AR4617 
 

2.3.2.    Het college heeft ter zitting bevestigd dat dit onderscheid juist is en heeft eveneens bevestigd 
dat, zoals ook in de aangevallen uitspraak staat, de vier bomenrijen die zich langs het perceel bevinden 
moeten worden aangemerkt als landschapsschoon dat zoveel mogelijk gespaard moet worden. Bij de 
beslissing op bezwaar is aan dit onderscheid ten onrechte geen aandacht besteed en is ten onrechte 
vastgesteld dat geen van de weigeringsgronden van toepassing is op de gehele voorgenomen kap. Uit 
het besluit van 25 mei 2004 blijkt voorts niet op welke te kappen bomen het precies betrekking heeft, 
ook niet gelezen in samenhang met het besluit van 21 januari 2004 en de bij de aanvraag behorende 
kaart. Evenzeer geeft, zoals appellant terecht heeft aangevoerd, de beslissing op bezwaar er ten 
onrechte geen blijk van dat het college zich ten aanzien van de te kappen bomen in de bomenrij met het 
oog op een zorgvuldige belangenafweging voldoende inzicht heeft verschaft in de schade die 
vergunningverlening toebrengt aan het belang van het landschapsschoon dat artikel 4.5.4, eerste lid, 
van de APV beoogt te beschermen. 

2.4.    Het vorenstaande leidt de Voorzitter tot de slotsom dat de beslissing op bezwaar in strijd met 
artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet op 
een deugdelijke motivering berust. Voorts moet worden geoordeeld dat het college niet de nodige 
kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen heeft vergaard, zoals artikel 3:2 van de 
Awb voorschrijft. Dit heeft de voorzieningenrechter miskend. 

 

 

ECLI:NL:RVS:2013:1198 
 

9.1. Gelet op artikel 75c, eerste lid, van de Ffw moet worden bezien of het college zich ten tijde van het 
nemen van het besluit van 18 april 2012 terecht op het standpunt heeft gesteld, dat de realisering van 
het project geen handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste lid, van de Ffw omvat. Anders dan de 
voorzieningenrechter heeft overwogen, heeft het college aan zijn standpunt dat geen handelingen 
zullen worden verricht als bedoeld in artikel 75b, eerste lid, van de Ffw, geen deugdelijke motivering ten 
grondslag gelegd. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat in het kader van de vaststelling van het 
bestemmingsplan "Binnenduinrand" onderzoek is gedaan naar de invloed van het plan op de natuurlijke 
en ecologische waarden in het gebied, daarbij is gebleken dat in het bos van landgoed Duinvliet wettelijk 
beschermde soorten vleermuizen voorkomen en deze vleermuizen het gebied waar het project is 
voorzien gebruiken om voedsel te zoeken. Voorts is in de bij het bestemmingsplan behorende bijlage 
over de aanwezigheid van zoogdieren in het plangebied vermeld dat voor een volledig en actueel beeld 
van de in het plangebied voorkomende soorten een gerichte inventarisatie noodzakelijk is, 
alle bomen van essentieel belang zijn voor vleermuizen en bij het eventueel kappen 
van bomen allereerst moet worden vastgesteld of en welke soorten van deze bomen gebruik maken. 
Dat in het verweerschrift in hoger beroep is verklaard dat een stadsecoloog het gebied heeft 
onderzocht, maakt het voorgaande niet anders. Resultaten van dat onderzoek zijn niet aan het in het 
besluit op bezwaar van 9 oktober 2012 gehandhaafde besluit van 18 april 2012 ten grondslag gelegd en 
het college heeft ook geen rapport van dit onderzoek overgelegd. De besluiten zijn dan ook in zoverre in 
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strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet zorgvuldig voorbereid en 
niet deugdelijk gemotiveerd. 

Het betoog slaagt. 

10. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen 
de voorzieningenrechter zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de stichting tegen het 
besluit van 9 oktober 2012 alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met de artikelen 
3:2 en 7:12 van de Awb en artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo voor vernietiging in aanmerking. 
Het college dient een nieuw besluit op het bezwaar van de stichting te nemen met inachtneming van 
hetgeen in deze uitspraak is overwogen en hetgeen de voorzieningenrechter heeft overwogen ten 
aanzien van de in het projectgebied aanwezige haag of hagen en elzenhakhoutsoven en waartegen niet 
is opgekomen in hoger beroep. Het college dient nader te onderzoeken en te motiveren, of en waarom 
geen handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste lid, van de Ffw zullen worden verricht en te bezien of 
het omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wabo wenst te verlenen. 

 

ECLI:NL:RBSHE:2007:BB3900 
 

10. Het al dan niet verlenen van een kapvergunning, betreft een discretionaire bevoegdheid. Dit houdt 
in dat verweerder een grote mate van beoordelingsvrijheid toekomt. Dit neemt echter niet weg dat een 
besluit als hier aan de orde dient te voldoen aan alle ter zake in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
gestelde eisen. Ter beoordeling staat derhalve ook of de motivering die verweerder aan het bestreden 
besluit ten grondslag heeft gelegd de inhoud van dat besluit kan dragen. 

11. Blijkens het Groenbeleidsplan is de Postelstraat gelegen binnen de huidige groene dorpsstructuur (p. 
62/63) en binnen de gewenste groenstructuur (p.20). Als één van de actiepunten om de gewenste 
groenstructuur te bereiken (p.30) is aangegeven (p.32): ”laanbeplanting Postelstraat: verwijderen van 
lindes (zorgen voor veel overlast voor bewoners) (…)”. 

De rechtbank stelt vast dat in het Groenbeleidsplan niet nader gemotiveerd is aangegeven waarom de 
21 lindebomen moeten worden gekapt. De stelling dat de lindebomen voor overlast zorgen heeft 
verweerder niet aan de hand van concrete gegevens onderbouwd, zodat reeds niet kan worden 
vastgesteld wat die beweerde overlast exact inhoudt en voorts hoe zwaar die moet worden gewogen. 
De enkele constatering dat 19 van de 23 bewoners ter plaatse voor de kap zijn, is naar het oordeel van 
de rechtbank in dit verband ontoereikend. 

12. Verweerder stelt voorts dat lindebomen in knotvorm ter plaatse niet in overeenstemming zijn met 
het Groenbeleidsplan. De rechtbank begrijpt deze stelling aldus dat met name financiële belangen 
hierbij doorslaggevend zijn geacht. In zijn besluitvorming is verweerder echter voorbijgegaan aan de 
stelling van eiseres dat de bomen ook in andere vorm dan in knotvorm behouden kunnen blijven. De 
rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat eiseres haar standpunt reeds in de bezwaarfase heeft 
onderbouwd met deskundigenrapporten. Uit het rapport van Storix-Boombeheer blijkt onder meer dat 
behoud van de lindebomen in zowel vrije kroonvorm, als knotvorm als kandelabervorm mogelijk is. 
Verweerder is in het bestreden besluit ten onrechte niet nader ingegaan op dit aspect. Vast staat dat het 
vrijwel allemaal gezonde bomen betreft, die geen gevaar vormen voor de aanwonenden of de 
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weggebruikers. In het door verweerder in beroep overgelegde rapport van de Bomendienst, gedateerd 6 
april 2006, is geconcludeerd dat de conditie of de standvastigheid van de bomen geen reden vormen 
voor kap. Verweerder heeft evenwel onvoldoende gemotiveerd waarom het in het kader van een 
financieel verantwoord en doelmatig beheer van het openbaar groen niet wenselijk is de lindebomen in 
stand te houden. In het rapport van Storix-Boombeheer is juist aangegeven dat de kosten van het 
onderhoud van de lindebomen niet opwegen tegen de kosten van kappen en nieuwplant. Verweerder 
heeft geen concrete, verifieerbare informatie verstrekt die zijn standpunt wat dit betreft ondersteunen. 

 

13. De rechtbank is voorts met eiseres van oordeel dat verweerder ten onrechte een aantal van de 
grieven die eiseres naar voren heeft gebracht in verband met de aanwezig geachte natuurwaarde, niet 
in de belangenafweging heeft betrokken. De door verweerder af te wegen belangen bestaan immers 
daaruit dat het belang van het behoud van de bomen, waarbij onder meer de natuurwaarde van de 
houtopstand als bedoeld in artikel 4.5.3a, eerste lid, onder a, van de APV inzichtelijk wordt gemaakt, 
dient te worden afgewogen tegen het belang bij het kappen van de bomen. De motivering zoals vervat 
in het bestreden besluit gaat hieraan ten onrechte voorbij en biedt als zodanig geen rechtvaardiging 
voor het verlenen van de kapvergunning voor de lindebomen. In dit verband wijst de rechtbank nog op 
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nummer 200605249/1, van 27 
december 2006, (www.raadvanstate.nl) waarin grieven als hier aan de orde van belang werden geacht. 
Ook in de door verweerder vastgestelde toetsingscriteria zijn natuurwaarden (”ecologische kenmerken”) 
aan de orde gekomen. Van doorslaggevend belang om te komen tot een weigering van een gevraagde 
kapvergunning wordt daarbij namelijk het volgende geacht: 

• ”er wordt een bijdrage geleverd aan het functioneren van een natuurlijk (evenwicht) systeem”; 
• ”de houtopstand dient voor het wegvangen van stof, zuivering van lucht (..)”. 

 

16. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de beslissing op bezwaar niet berust op de 
ingevolge artikel 7:12 van de Awb vereiste deugdelijke motivering. Het beroep is dan ook gegrond, het 
bestreden besluit zal worden vernietigd en verweerder zal worden opgedragen een nieuw besluit op 
bezwaar te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen. 
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Bijlage 2, Beoordelingsformulier kapaanvraag 2020. 
 

NB soort: Kapvergunning  
 Snoeivergunning >30%  
 Verplantvergunning  
 Verlenging vergunning  
 Noodkap  

 
Beoordeeld door:  
Datum:  

 
Locatie:  
Project:  
Procedure: Artikel 7.1   
 Artikel 7.2   

 
Naam aanvrager:  
Afdeling/organisatie:  
Datum aanvraag/ons kenmerk:  
Datum aanmaak beoordelingsformulier:  
Bijlagen (Let op, bij ontbreken van een van onderstaande bijlagen niet in behandeling nemen) 
Situatietekening: Ja / Nee 

Herplantplan: Ja / Nee 

Groentoets: Ja / Nee 

Anders nl:  
 

Betreft: (incl. foto’s van de bomen etc.) 
Boomnr. Tek. nr. Boomsoort Aantal Diameter 

(hoogte 1.30m) 
Standplaats  

     Verharding/gras/beplanting/boombak 

     Verharding/gras/beplanting/boombak 
     Verharding/gras/beplanting/boombak 
     Verharding/gras/beplanting/boombak 
     Verharding/gras/beplanting/boombak 
     Verharding/gras/beplanting/boombak 

 
1. Gevaar voor de omgeving     
2. Slechte staat van de boom     
3. Dode boom   VERLENEN  
4. Stormschade   WEIGEREN  
5.  Beschadiging van eigendom   ONTHOUDEN BESLISSING  
6. Volgens veiligheidsrapport afgekeurd     
7.  Slecht wortelgestel     
8. Economisch/maatschappelijk belang     
9. Renovatie van de straat     

10. Te dicht op de erfafscheiding     
11. Iep-/kastanjeziekte     

Akkoord besluit: 

Functie Naam Handtekening Datum 
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Boomspecialist  
(A1 t/m A10 en B8 t/m B11 en C, D, en E) 

   

Beleidsmedewerker 
(A11, 12 en B1 t/m B7 en controle C, D en E) 

   

Hoofd Bureau Dagelijks Beheer    
 

A. Belang van de aanvrager 
Aangeven aspecten die door aanvrager als reden voor kapaanvraag zijn opgegeven 

1. Reden van de aanvraag  

2. Verhouding boom / beschikbare groeiplaats  

a. Huidige grootte van de boom Klein / gemiddeld / groot 

b. Toekomstige grootte van de boom 3e grootte / 2e grootte / 1e grootte 

c. Huidige ruimte bovengronds Voldoende / onvoldoende 

d. Toekomstige ruimte bovengronds Voldoende / onvoldoende 

3. Groeistoornissen (ziekte, groeiplaatsproblemen etc.) Wel / niet van toepassing 

a. Aard  

b. Mate Gering / matig / ernstig / dode boom 

4. Mate van schaduwwerking  

Specificatie  

5. Mate van blad-/vruchtval (soortafhankelijk) Gering / matig / ernstig / mastjaar / nvt 

6. Mate van overlast Gering / matig / ernstig / nvt 

Specificatie  

7. Mate van gevaarzetting/risico (zie ook B8) Gering / matig / ernstig / nvt 

Specificatie en (vermoedelijke) oorzaak  

8. Afstand tot erfgrens te klein? Ja / nee 

Zo ja, staat de boom er langer dan 20 jaar? Ja / nee 

9. Mate van economisch nadeel/schade Wel / niet van toepassing 

a. Kabels/leidingen Gering / matig / ernstig / nvt / eenmalig / wederkerend / 
onophoudelijk 

b. Riolering Gering / matig / ernstig / nvt / eenmalig / wederkerend / 
onophoudelijk 

c. Bestrating Gering / matig / ernstig / nvt / eenmalig / wederkerend / 
onophoudelijk 

d. Bebouwing Gering / matig / ernstig / nvt / eenmalig / wederkerend / 
onophoudelijk 

e. Anders, nl.   Gering / matig / ernstig / nvt / eenmalig / wederkerend / 
onophoudelijk 

Specificatie  

10. Is er sprake van een (gemeentelijke) bomenbeheermaatregel? Ja / nee 

Verwijzing beheerplan/bestek (titel, jaartal, blz)  

VTA (rapport toevoegen)  

Specificatie  

11. Samenloop met andere procedures (zo ja,) Ja / nee 

a. Welke Sloop- / bouw- / aanleg- / inritvergunning 

Anders  

b. Planaanpassing mogelijk? Ja / nee 

c. Bouw- / aanleg- / inritvergunning reeds verleend? Ja / nee 

Indien ja, nummer  

12. Overige belangen  

B. Belang van het boombehoud 
1. Is de boom / zijn de bomen onderdeel van de hoofdbomenstructuur? Ja / nee 

2. Staat de boom op de lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2019? Ja / nee 

https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/
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3. Is de boom / zijn de bomen anderzijds beschermwaardig? 
De boom is beschermwaardig als voldaan wordt aan criterium a of b en aan twee van de overige criteria c t/m P 

Ja / nee 

a. De boom(en) heeft een levensverwachting van meer dan 10 jaar Ja / nee 

b. De boom maakt deel uit van een groenstructuur, een beschermd dorpsgezicht of een 
monument  
(ook vervangende jonge bomen; voor de duurzame instandhouding van de monumentale structuur of 
monument) 

Ja / nee 

c. De boom is onvervangbaar voor het karakter van de omgeving, zonder de boom is de 
omgeving niet meer compleet: hierin spelen de begrippen “ensemble-waarde” en 
cultuurhistorische waarde mee 

Ja / nee 

d. De boom is Haarlems belang: typerend voor de Haarlemse situatie of zeldzaam in de 
Haarlemse situatie (zoals boslandschap, buitenplaatsen, weidelandschap e.d.: vaak gerelateerd aan 
landschapskenmerken) 

Ja / nee 

e. Verschijning is beeldbepalend: de boom is een blikvanger in de omgeving Ja / nee 

f. De boom maakt deel uit van de hoofd-bomenstructuur uit het vastgestelde 
bomenbeleid 

Ja / nee 

g. De boom is wetenschappelijk van grote waarde, doordat het een bijzondere zuivere 
vertegenwoordiger van één soort betreft (genenreservoir) 

Ja / nee 

h. De boom is dendrologisch van grote waarde, vanwege soort en variëteit in combinatie 
met leeftijd, grootte en zeldzaamheid 

Ja / nee 

i. De boom is cultuurhistorisch waardevol Ja / nee 

j. Onderdeel van de ontwerpen parkenaanleg Ja / nee 

k. Onderdeel van een zichtas Ja / nee 

l. Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte van 
prins of prinses, huwelijk, een jubileum); deze bomen zijn vaak ook geadopteerd, bijvoorbeeld door een 
school 

Ja / nee 

m. Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensboom in het agrarisch gebied, of bakenbomen langs 
de rivieren; heeft te maken met de nederzettingsgeschiedenis 

Ja / nee 

n. Kruis/kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken Ja / nee 

o. Boom met een bijzondere snoeivorm, bijvoorbeeld kunstsnoeivorm of oude 
doorgegroeide hakhoutstoven 

Ja / nee 

p. Bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld twee- of meerstammig Ja / nee 

q. de boom is van een grote waarde doordat het een bijzonder ras is, bijvoorbeeld de sterappel Ja / nee 

4. Natuurwaarde, voor zover waarneembaar 
(zie bij meerdere bomen de natuurtoets of ecoscan) 

 

a. Dendrologisch waardevol voor de beoordelaar Ja / nee 

b. Schuil- / broedplaats fauna Ja / nee 

c. Huisvesting beschermde flora Ja / nee 

d. Foerageergelegenheid fauna Ja / nee 

e. Anders, nl:   

f. Geringe ecologische waarde Ja / nee 

5. Stads-/dorpsschoon  

a. Beschermd stads-/dorpsgezicht Ja / nee 

b. Rijksmonument Ja / nee 

c. Gemeentelijk monument Ja / nee 

d. Bijzonder en zeldzaam (hoogte, dikte, leeftijd, vorm, soort) Ja / nee 

e. Deel van straat- / laan- / wijkbeeld Ja / nee 

f. Anders, nl:   

g. Geen bijdrage aan stads-/dorpsschoon Ja / nee 

6. Beeldbepalende waarde  

a. Onderdeel van de hoofdgroenstructuur Ja / nee 

b. Deel van straat-/laanbeeld Ja / nee 

c. Karakteristiek voor een wijk Ja / nee 

d. Karakteristiek voor een plek (ensemblewaarde) Ja / nee 
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e. Geen beeldbepalende waarde Ja / nee 

7. Cultuurhistorisch waarde  

a. In monumentale structuur Ja / nee 

b. Onderdeel rijksmonument Ja / nee 

c. Opgenomen op Lijst beschermwaardige houtopstanden 2019 Ja / nee 

d. Geen cultuurhistorische waarde Ja / nee 

8. Conditie Slecht / matig / redelijk/ goed 

Levensverwachting < 5 jaar / 5-15 jaar / > 15 jaar 

 

9. Stabiliteit  

a. Wortelstelsel Slecht / matig / redelijk/ goed 

b. Stam Slecht / matig / redelijk/ goed 

c. Kroon Slecht / matig / redelijk/ goed 

d. Onlosmakelijk deel van het geheel 
(bijv. een groep dicht op elkaar staande bomen met in elkaar verstrengelde kronen) 

Ja / nee 

10. Is eventueel overlast of gevaar genoemd onder A of B8 op een andere wijze tegen te gaan 
dan door kap 

Ja / nee 

Specificatie  

11. Overige belangen  

C. Herplant 
1. Herplant volgens artikel 9.1 van de Bomenverordening 2008 Ja / nee 

2. Mogelijkheid ter plaatse (zie punt C4) Ja / nee 

3. Omschrijving herplant (zie herplantplan)  

a. Soort en aantal  

b. Handelsmaat  

c. Locatie  

d. Aanplantdatum  

e. Datum en start nazorg  

f. Datum controle  

4. Financiële herplantverplichting Ja / nee 

Hoogte bedrag € 

D. Eindafweging 
Belang aanvrager Gering / matig / groot 

Belang boombehoud Gering / matig / groot 

E. Besluit 
1. Verlenen, onder voorwaarden Ja / nee 

a. Van volledige herplant (zie C1 t/m 3 en herplantplan)  

b. Van (gedeeltelijke) herplant en financiële compensatie (zie C4)  

c. Van volledige financiële compensatie (zie C4)  

d. Dat van de vergunning pas gebruik gemaakt mag worden na verlening van de vergunning 
genoemd bij punt A11 

 

e. Dat van de vergunning pas gebruik gemaakt mag worden na goedkeuring plan door B&W / de 
raad 1 

 

f. Van de vergunning binnen 1,5 jaar / 3 jaar 2 gebruik gemaakt moet worden    

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 
2 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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g. Gedeeltelijk verlenen, namelijk  

2. Weigeren omdat,  

a. De boom in goede staat verkeert  

b. De boom door (rigoureuze) snoei behouden kan blijven  

c. De boom straatbeeldbepalend is  

d. Anders, namelijk  
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