
  

 

Amendement: Bomenverordening 2021 Aanvraag:  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 mei 2021; 

Constaterende dat: 

- Artikel 4  
lid 2 De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend onder  
bijvoeging van een motivering, een situatieschets en een foto.  
 

Overwegende dat: 

▪ In de toelichting bij de Bomenverordening staat aangegeven waaraan de aanvraag moet voldoen, 
te weten:  
➢ Een motivering, 

- waarin de aanvrager haar belang van het vellen aangeeft, waarom dit het belang van het 
behoud van de boom overstijgt en welke alternatieven onderzocht zijn; 

- bij voorkeur aangevuld met een onderbouwd deskundigenrapport; 

- een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) indien de aanvraag het vellen van meer dan twee 
houtopstanden betreft; 

- een herplantvoorstel, dan wel motivatie waarom herplant niet opgelegd zou hoeven te 
worden. 

➢ Een situatieschets, 

- zodanig gedetailleerd dat misverstanden over de exacte boom en de locatie worden 
voorkomen; 

- per boom aangegeven de soort en stamdiameter; 
➢ Bij voorkeur meerdere foto’s waarop duidelijk te zien is waarom de aanvrager de boom wil 

vellen; 
➢ Een machtiging indien de aanvrager niet de eigenaar is.  

▪ Duidelijkheid en transparantie van de Bomenverordening gewenst zijn, zodat een aanvrager in de 
verordening kan lezen, aan welke eisen men moet voldoen; 

 
Besluit 
 

▪ Artikel 4, tweede lid  te vervangen door: 
lid 2: De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend. 
Lid 3: Bij de aanvraag dienen in elk geval te worden gevoegd: 
a. Een motivering, waarin de aanvrager haar belang van het vellen aangeeft, waarom dit het belang 
van het behoud van de boom overstijgt en welke alternatieven onderzocht zijn, bij voorkeur 
aangevuld met een onderbouwd deskundigenrapport; 
b. Een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) indien de aanvraag het vellen van meer dan twee 
houtopstanden betreft; 
c. een waardebepaling; 
d. Een herplantvoorstel, dan wel motivatie waarom herplant niet opgelegd zou hoeven te worden. 
e. Een situatieschets, zodanig gedetailleerd dat misverstanden over de exacte boom en de locatie 
worden voorkomen; 
f. per aangevraagde boom de soort en stamdiameter of omtrek op 1.30 meter hoogte vanaf de 
grond; 



  

g. Een of meer foto’s, waarop duidelijk te zien is waarom de aanvrager de boom wil vellen; 
h. Een machtiging indien de aanvrager niet de eigenaar is. 

 
en 

Daarnaast huidig lid 3 te hernoemen tot lid 4, huidig lid 4 tot lid 5, huidig lid 5 tot lid 6 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
GroenLinks Haarlem 

 


