
Aandachtspunten 
Vergunningverlening / handhaving functioneert niet goed. 

Handhaving blijkt niet op de hoogte van de bomenverordening en geeft verkeerde adviezen 
aan bewoners. Handhaving komt vaak niet langs om de situatie zelf te bekijken. Juridische 
afdeling Haarlem geeft vergunning af waarmee de soortenbescherming Wet 
natuurbescherming wordt overtreden. Afdeling vergunningverlening controleert aanvragen 
amper.. 

Vergunningen voor gemeentebomen in een park worden vaak op het verkeerde adres 
afgegeven, de reden zou zijn dat het systeem het niet aankan. Hierdoor is onduidelijk welke 
bomen de kap betreft. 

Vergunningen zijn heel summier, zie bijlage. Er worden vaak wel bijlagen genoemd zoals 
situatietekeningen en foto’s maar die worden niet bijgeleverd. Belangstellenden worden 
geacht die op te halen bij de Zijlvest tegen betaling. Dat werpt natuurlijk een geweldige 
barrière op. Wij hebben om de bijlagen al herhaaldelijk gevraagd maar volgens de 
wethouder kunnen die om  ‘privacy redenen’ niet gegeven worden. Als we echter bezwaar 
maken dan zitten de bijlagen en foto’s vaak weer wel bij het verweer van de gemeente.  

In Amsterdam kun je op heel eenvoudige manier de achterliggende gegevens van een 
vergunning aanvragen. Binnen 5 dagen krijg je die dan. En inderdaad kregen wij die 
gegevens keurig binnen 2 dagen per mail opgestuurd.  



 
 

Je kunt stellen dat bewoners niet serieus worden genomen en dat de gemeente met 
schijnoplossingen zoals kruisen op bomen zetten een dag voor de kap er 
zogenaamd een vorm is van communicatie. 

Belangengroeperingen worden niet serieus genomen. Situatie Schalkwijk is daar een 
voorbeeld van. Doen van beloften zoals onafhankelijk ‘second opinion’ maar in werkelijkheid 
hetzelfde bureau /man inhuren. 

Bewoners bellen ons regelmatig op met vragen omdat ze bezorgd zijn over aanstaande 
bomenkap en van niets weten. Recent donderdag 2 januari i.v.m. Aziëpark. Er is veel 
behoefte aan onafhankelijke eerlijke informatie. 

Hele scholen maken zich zorgen, zoals de Rudolph Steinerschool in Schalkwijk. De 
leerlingen van groep 4 hebben voor alle politici een tekening gemaakt met teksten. Zie 
bijlagen. (de tekening van de 7 jarige Wayra) 

 

Duidelijk signalen dat bewoners niet op de hoogte zijn van plannen. De Haarlemse 
bomenridders zou hier een belangrijke rol kunnen vervullen als buffer of 
ombudsman. In de praktijk werkt dat al zo, wij worden vaak gebeld of gemaild. 

 

Enige tijd geleden heeft de raad het ecologisch beleidsplan vastgesteld. De producten (op 
een aantal punten na) en het programma liggen al een hele lange tijd te wachten om te 
worden uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst werden er stakeholders (een verschrikkelijke 
term) en een grote groep ambtenaren gevraagd mee te dromen over wat we met Haarlem 
willen op het gebied van het openbaar groen. 

Het probleem is dat er al vele jaren in Haarlem voornamelijk gedroomd wordt en het bestuur 
weinig daadkracht vertoont. Als we zo doorgaan met het denken in processen en niet over 
de inhoud en als dat de tijdshorizon is waar we op moeten mikken, is het onderwerp groen in 
deze stad van de kaart af. 

Haarlem maakt zich op om eerst nog een aantal jaren door te dromen en verschuift zich 
voortdurend door dit soort bijeenkomsten te beleggen. Er is nog steeds in deze stad een te 
geringe mate van urgentie. Terwijl juist Haarlem er keihard tegenaan moet gaan om haar 
groene positie te behouden en beter nog, te versterken. 

https://drive.google.com/open?id=1a_3v37PBpsLPHyaxVIgYk7-KV_Y0qXxa


 

Wat ligt er nu wel klaar maar wacht op behandeling. 

Vorig jaar september is in overleg met Stichting Haarlemse Bomenridders, Haarlemse 
Bomenwachters en Adviesgroep Ecologisch Toch het plan, “Voorstellen van de Haarlemse 
bomen-belangenorganisaties gezamenlijk, voor het Haarlemse bomenbeleid en de 
Haarlemse bomenverordening 2019 “ aan Wethouder Snoek aangeboden. 

●      Een voorstel tot een Bomenverordening (aangeboden aan wethouder Snoek) 
●      Een juridische bijlage bij de Bomenverordening 
●      Voorstel tot een bomen boekhouding naar Amsterdams voorbeeld.  
●      Een voorstel tot compensatie herplant naar Amsterdams voorbeeld (infographic) 
●      Voorstellen om particulieren voordelig een boom te schenken 
●      Herstel en uitbreiding van biodiversiteit. 

Bovenstaande producten zijn op een haar na klaar en behoeven enkel nog een 
toetsing op detailpunten. 

Ons voorstel was en is dan ook om in een kleine groep per product deze te verfijnen en 
geschikt te maken voor behandeling in de gemeenteraad. Met een kleine groep bedoelen we 
een groep van maximaal 6 personen die inhoudelijk kunnen bijdragen.  

Wat we nu echter zien gebeuren is een traject met een  ‘road map’ waardoor het vaststellen 
van bovenstaande producten enkel vertraagt. (link road map)  

 

 Nieuwe ecoloog en bomen. 

De ecoloog wil zich niet met bomen bezighouden zoals vermeld in artikel HD.  Wie gaat dat 
dan wel doen binnen de gemeente. Of is het de bedoeling dat stichting de Bomenridders de 
rol van deskundige gaat vervullen?  
Wat ons betreft is het wel vreemd dat wel populieren en wilgen worden genoemd, precies 
datgene waar nu veel om te doen is in Schalkwijk. Het geeft sterk de indruk dat de ecoloog 
gemeentebeleid verdedigt terwijl het juist de bedoeling is (en er behoefte is aan) dat hij 
onafhankelijk advies geeft. Hij had tenminste ons kunnen bellen om te vragen wat onze 
argumenten zijn  m.b.t. Schalkwijk. 

   

https://drive.google.com/open?id=1NMkGNwCV_rYYUqyyBRIniTlrsH1W30o3
https://drive.google.com/open?id=1-CKZzt7iHNBomQ_iXV_YMyHldGyIm8zs7f8Dv_CfBqc
https://drive.google.com/open?id=1A7_57OEB4RJY1Qf9OzAWoBRuy8znLcoC
https://drive.google.com/open?id=1i6WUMYIPnnR-nASCa-YQKTmle0QXFdmF
https://drive.google.com/open?id=1Nvfb9r0ag8T35YDJCV1cxoUSn8ODM5TQ
https://drive.google.com/file/d/1f2lfUE9cQRYRsZpqfV5YIFL9AsJyzJrF/view?usp=sharing


Een aantal praktijkvoorbeelden 

Case 1. 

Overtreding door gemeente Haarlem van soortbescherming van de Wet 
natuurbescherming. 

Vergunning verleend aan kap van Grove Den, Pinus Sylvestris in achtertuin. Boom was 
waarschijnlijk monumentaal, bewoners hebben dat nooit opgegeven bij de gemeente, dus 
boom staat niet op de monumentale bomenlijst. Wij hebben de afdeling juridische zaken en 
handhaving duidelijk gemaakt dat er 2 nesten in boom zitten (fotobewijs). Mogelijk in gebruik 
of jaarrond beschermd. Volgens Wet natuurbescherming mag een boom dan niet gekapt 
worden.  Gemeente geeft toch vergunning en eist geen bewijs van deskundige m.b.t. 
nesten. In overleg met handhaving provincie wordt duidelijk dat de gemeente hier verkeerd 
handelt of wel heel gemakzuchtig is doordat de vergunning ondanks ontbreken deskundig 
rapport van ecoloog toch alvast te verlenen. De gemeente had de vergunning niet moeten 
verlenen totdat door een deskundig ecoloog met zekerheid was vastgesteld dat de nesten 
leeg waren of niet jaarrond beschermd. 

Wat kan hier beter? Een vergunning wordt pas verleend als er een ecologisch rapport is 
geleverd door de aanvrager indien sprake is van nesten. Fotomateriaal eisen van de kroon 
waardoor duidelijk moet zijn dat er GEEN nesten aanwezig zijn. Bij de lichtste verdenking 
van een nest   meteen een deskundigenrapport vragen van geautoriseerde 
vogeldeskundigen /ecologen.  

Onderstaand de prachtige boom in kwestie en bij de rode pijl een van de twee nesten.  

 



 

 

 

Case 2, December 2019. 

Handhaving wil niet handhaven, juridische afdeling geeft foutieve informatie. 

Heussensstraat 90. Grote Taxus in achtertuin. Eigenaar boom krijgt kapvergunning. Aantal 
omwonenden wil direct bezwaar maken. Eigenaar boom gaat echter direct na verlenen 
vergunning (24/12) aan het zagen.  Bewoners overleggen met handhaving en juridische 
afdeling en krijgen te horen dat boomeigenaar dat mag doen. Artikel 7 van de 
boomverordening eist echter dat de vergunning pas uitgeoefend kan worden na de 
bezwaartermijn van 6 weken en eventuele uitspraak daarop. Handhaving had direct moeten 
ingrijpen en boomkap moeten stilleggen. Afdeling juridische zaken had meteen goede 
informatie moeten geven. Naderhand belde men terug en gaf toe dat er in de 6 weken 
bezwaartermijn niet gewerkt had mogen worden. Boom was toen al gekapt. 



Wat kan hier beter? Zowel handhaving als juridische afdeling gemeente moeten de 
bomenverordening kennen en goed toepassen. 

In overleg met een jurist van de gemeente Haarlem komen we gezamenlijk tot de conclusie 
dat de gemeente niet eens een zaak tegen de illegale kap kan starten omdat de vergunning 
NIET duidelijk stelt dat met uitoefening van kap gewacht moet worden totdat de 
bezwaartermijn is verstreken of een uitspraak op bezwaar is gedaan.  

De vergunning moet op die punten worden aangepast zodat eventuele overtreding kan 
worden aangepakt. Boetes kunnen oplopen tot 20.000 euro.  

 

Case 3. November 2019 

Majoor Bosshardt Plantsoen; vergunning op verkeerde adres en niet tijdig inlichten 
bewoners. Dit is verslagen door Haarlems Dagblad. In het kort. Plantsoen zou worden 
‘verbeterd’, het was ‘rommelig’. Vrijdagmiddag brief in de bus bij bewoners dat 
maandagochtend het werk zou starten. Politiek en Bomenridders waren er 
maandagochtend. Omwonende belde nog vrijdag met gemeente, er zou die maandag niets 
gedaan worden, enkel een gesprek. Wij waren er maandagochtend, alle machines stonden 
al klaar inclusief uitvoerend personeel. Dat was z.g. voor een ander project. Geen overleg 
vooraf met bewoners. Vergunning verleend op ‘fake’ adres op de Bernadottelaan zodat niet 
gecontroleerd kan worden wat er eigenlijk precies vergund is.  
videoverslag ter plekke 

Wat kan hier beter? Bewoners veel eerder inlichten en betrekken bij plannen. In de 
vergunning(en) duidelijker omschrijven om welke boom/bomen het precies gaat. 

 

Case 4. augustus - november 2019 

Ondeskundigheid bij vergunningverlening. Boom rapporten worden niet goed 
geïnterpreteerd. Zijlweg 133. Iep krijgt onterecht kapvergunning, gemeente beoordeelt 
boomcheck verkeerd (de VTA controle). De check was gebaseerd op een winterbeeld wat 
een verkeerd beeld gaf van de boom in kwestie. Na hoorzitting konden wij dat aantonen en 
kan boom gezond is kan blijven staan. (korte video van boom) 

Wat kan hier beter? De afdeling Vergunningverlening moet voldoende deskundigheid 
hebben om deskundige rapporten te beoordelen. Dan wel dit in overleg te doen met de 
Haarlemse Bomenridders.  

 

  

https://youtu.be/w2RIGg5PVCU
https://youtu.be/yx_kQud0V0U


Case 5. 

Schalkwijk populieren. Beoordeling niet volgens landelijke richtlijn, eigen Haarlemse 
richtlijn waardoor 75% v/d populieren verdwijnt waaronder gezonde bomen. video met 
uitleg hierover. 

Van de 350 populieren blijken er 250 een dusdanig goede levensverwachting te hebben dat 
kap niet nodig is. De andere 100 zouden via een second opinion opnieuw worden 
beoordeeld. Haarlem huurt hetzelfde bureau en dezelfde man hiervoor in waardoor exact 
hetzelfde resultaat. 

Na interventie door politiek alsnog een onafhankelijke derde (voorstel Bomenridders) die de 
zaak gaat bekijken. 

Wat kan hier beter? Beter communiceren met belangengroeperingen. Eerlijk zijn. 

 

Case 6.  

Schalkwijk Azië park. 

Hoewel dit zondermeer zorgvuldig wordt uitgevoerd zijn bewoners weer te laat op de 
hoogte gebracht welke bomen verdwijnen. Donderdag 2 januari 2020 krijgen bewoners 
een brief dat maandag 6 januari de bomen worden gekapt. Zelfde planning als bij Majoor 
Bosshardt Plantsoen. Op vrijdag 3 januari worden op de te kappen bomen kruisen gezet. Dit 
is een vorm van schijn-informatievoorziening. Op vrijdagmiddag kunnen de bewoners 
absoluut niets meer doen aan voorkomen van de kap . Bewoners hadden veel eerder op de 
hoogte gebracht moeten worden en eventueel meedenken welke bomen gered kunnen 
worden. Nu veel onrust, wij worden 2 januari gebeld hierover door bewoners. 

Wat kan hier beter? Zie boven bij Majoor Bosshardt Plantsoen. Markeren van bomen op een 
moment dat bewoners nog bezwaar kunnen maken.  

 

 

Bijlagen 

Van alles zijn foto’s in hoge resolutie. Mailberichten etc.  

  

  

 

https://youtu.be/Chogj7FisMI
https://youtu.be/Chogj7FisMI


 


