
  

                           

Amendement: Bomenverordening 2021 vellen houtopstand, artikel 5, derde lid: 

 

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

Constaterende dat 

- In de Bomenverordening, in artikel 5 Lid 3 is opgenomen: 
Een vergunning voor het vellen van houtopstanden, met uitzondering van particuliere 
houtopstanden, kan slechts worden verleend indien: 
a. er sprake is van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang en  alternatieven voor 
behoud voldoende zijn onderzocht; of 
b. er onevenredig veel overlast wordt ervaren en alternatieven voor behoud voldoende zijn 
onderzocht; of 
c. het naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter 
voorkoming van letsel of schade. 

 
Overwegende dat: 

- In het recente verleden geconstateerd is dat kapvergunningen werden verstrekt voor 
particuliere bomen, waarbij de boom beeldbepalend was en de overlast minimaal; 

- Zo werd een kapvergunning verleend omdat een grote boom tegen een klein hekje van de 
voortuin groeide; 

- Dat ook voor particuliere bomen, die niet aan de criteria van waardevol voldoen maar wel 
beeldbepalend zijn of zo omvangrijk dat zij een aandeel leveren in de CO2 reductie en 
zuurstofvoorziening in de buurt, nadere criteria gesteld moeten kunnen worden om de bomen 
te kunnen behouden; 

- De gemeente een kapvergunning moet kunnen weigeren als bij afweging van de belangen het 
maatschappelijk belang van behoud van de bom prevaleert; 

- Het daarom van belang is dat voor particuliere houtopstanden, die vergunning plichtig zijn, 
dezelfde belangenafweging gemaakt wordt als voor gemeentelijke bomen. 

  
Besluit 

▪ De eerste zin van artikel 5 lid 3  
Een vergunning voor het vellen van houtopstanden, met uitzondering van particuliere 
houtopstanden, kan slechts worden verleend indien: 

 

te vervangen door: 

▪  Een vergunning voor het vellen van houtopstanden kan slechts worden verleend indien: 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

GroenLinks Haarlem  Sacha Schneiders 

Trots Haarlem   Sander van de Raadt 

Aktiepartij   Gertjan Hulster 

D66    Bas van Leeuwen 


