
  

                      

 

Amendement: Bomenverordening 2021 perceelgrootte:  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 november 2021; 

Constaterende dat: 

- In artikel 2 lid 3 (Velverbod houtopstand) staat: Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet 
voor een particuliere houtopstand op percelen van minder dan 160m2, niet zichtbaar vanaf de 
openbare weg, tenzij de boom geplaatst is op de lijst als bedoeld in artikel 3. 

 

Overwegende dat: 

- Bomen in een compacte stad als Haarlem een schaars goed vormen met belangrijke 
maatschappelijke waarde, waarmee dus zorgvuldig moet worden omgesprongen; 

- Ook particuliere bomen op percelen van minder van 160m2 een cruciale rol hebben bij het 
halen van onze klimaatdoelen, belangrijke ecologische waarde hebben en een bijdrage leveren 
aan de biodiversiteit en de aansluiting van groen door de stad; 

- Ook particuliere bomen op percelen van minder van 160m2 een belangrijke bijdrage leveren 
aan een schone lucht en aan de leefbaarheid van de stad; 

- De gemeente Amsterdam mede om deze reden het criterium van de perceelgrootte heeft laten 
vervallen; 

- Gebleken is dat bij het uitsluiten van percelen tot 160m2 vrijwel alle percelen van bewoners van 
de stad worden uitgesloten; 

- Dat juist in grotere achtertuinen het belang van het behoud van de boom voor de hele 
omgeving van die boom zwaarder kan wegen dan het belang van het kappen ervan en daarom 
een afweging en dus een vergunningtraject op zijn plaats is; 

- Dat in kleine achtertuinen (op percelen tot 100m2) het overlastcriterium eerder zal overwegen 

- Dat de werklast voor de afdeling kapvergunningen niet nog meer moet worden verzwaard; 

- Het college stelt dat loskoppelen van oppervlakte criterium zal leiden tot forse toename van 
vergunningsaanvragen, maar in hetzelfde Raadsstuk stelt dat het wel zal meevallen met het 
kappen van bomen, omdat bomen voor burgers vaak een emotionele waarde hebben; 
 

Besluit 
 
Het artikel 2 lid 3 te wijzigen in: 

- (Velverbod houtopstand): Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een particuliere 
houtopstand op percelen van minder dan 100m2, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, tenzij 
de boom geplaatst is op de lijst als bedoeld in artikel 3. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

GroenLinks Haarlem Sacha Schneiders  D66  Bas van Leeuwen 

Trots Haarlem  Sander van de Raadt  Aktiepartij Gertjan Hulster 


