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Afhandeling motie 1145 van het lid Van Lammeren inzake de werkwijze van het 

gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de 

Bomenverordening 2014 (bomendashboard). 

Geachte raadsleden, 

Bij de behandeling van de Bomenverordening in de gemeenteraad van 14 september 2016 heeft 

het lid Van Lammeren een motie (1145) ingediend waarin het college wordt verzocht om een 'bo-

mendashboard' met een  online  publicatie van deze bomenboekhouding in te stellen. 

Een bomendashboard of bomenboekhouding geeft een jaarlijks overzicht van het aantal bomen 

waar een kapvergunning voor is aangevraagd en het aantal bomen dat moet worden herplant. De 

bomenboekhouding geeft ook een overzicht van het geld (monetaire boomwaarde) dat is gestort 

in het gemeentelijk Herplantfonds voor bomen die niet fysiek kunnen worden herplant. 

Aantal bomen in Amsterdam 
Sinds 2017 heeft Amsterdam een centraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Hierin staan 

op dit moment 278.000 bomen, maar nog niet alle bomen zijn hierin opgenomen. De komende 

jaren worden de bomen op de sportcomplexen, in bezit van het gemeentelijk vastgoed en op de 

gemeentelijke begraafplaatsen aan het beheersysteem toegevoegd. Door deze ontwikkeling zal 

het totaal aantal bomen in het gemeentelijk beheersysteem langzaam toenemen. 

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.arnsterdam.n1 
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Jaar Aantal 
1875 4.000 
1900 15.000 
1925 34.000 
1935 42.000 
1949 25.000 
1954 35.000 
1959 50.000 
1964 95.000 
1969 145.000 
1975 185.000 
2018 278.000 

Tabel 1. Overzicht van het aantal bomen in Amsterdam van 1875- 2018 

Kapaanvraag en bevoegdheden 

Met ingang van 1 oktober 2016 kent Amsterdam één Bomenverordening voor de hele stad. In deze 

verordening staan regels over kap, herplant en compensatie van bomen. De afgifte van een kap-

vergunning (juridisch: omgevingsvergunning) is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur, voor 

de grote projectgebieden is dit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD  NZKG). 

Herplantplicht 
Uitgangspunt in de Bomenverordening is dat bij de kap van een boom (dikker dan 30 cm omtrek) 

een herplantplicht wordt opgelegd. Dit geldt voor iedereen in Amsterdam die een boom wil kap-

pen. Als fysieke herplant niet tot de mogelijkheden behoort, dan moet de geldelijke waarde van de 

te kappen boom, berekend conform een landelijk rekenmodel, in het gemeentelijk Herplantfonds 

worden gestort. 

Kap en herplant door Omgevingsdienst (NZKG) 
De Omgevingsdienst is bevoegd voor afgifte van kapvergunningen voor grote projectgebieden. 

De Omgevingsdienst legt, buiten de Zuidas, consequent een herplantplicht op van meerdere bo-

men voor een dikke gekapte boom, conform de gemeentelijke herplantplicht. In 2017 is voor to-

taal 1.108 bomen een kapvergunning door de Omgevingsdienst afgegeven en is een herplant op-

gelegd voor 13.520 bomen (inclusief de Zuidas). In overleg met de Omgevingsdienst kunnen de 

aanvragers ook dikkere bomen aanplanten, waardoor het aantal van 13.520 uiteindelijk minder 

kan zijn. Bij aanplant van hele dikke bomen kan de herplant gelijk zijn aan het aantal gekapte bo-

men. 

Bij het vaststellen van de Bomenverordening in 2016 is voor het projectgebied Zuidas een aparte 

herplant en compensatie regeling vastgesteld. 

Aparte regeling Zuidas 

De Zuidas kent een eigen regeling met betrekking tot herplant en compensatie. In de Bomenver-

ordening is vastgelegd dat grote projectgebieden een eigen compensatie- en herplantregeling 

mogen voeren, gebaseerd op de compensatieregels in de Bomenverordening. Door de sterke ver-

dichtingsopgave in deze gebieden is het onmogelijk om de bestaande bomen allemaal fysiekte 

compenseren. De monetaire waarde van de gekapte bomen mag in deze gebieden ook worden 

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.annsterdann.n1 
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gebruikt voor de aanleg van openbaar groen en natuur, maar ook voor maatregelen in de onder-

grond die zorgen dat bomen goed kunnen groeien. 

De Zuidas levert al jaarlijks een overzicht van de kap, herplant en de financiële compensatie (inves-

teringen) die zijn gedaan. Onderstaand vindt u de bomenboekhouding van de Zuidas. 

Bomenboekhouding Zuidas 2012-2018 

Bomen kap Herplant (financiële) compensatie 

jaar aantal 
gekapte 
bomen 

monetaire 
waarde in € 

aantal 
geplante 

bomen 

aanleg M2 

overig 

groen 

totale 
investering 
in C 

2012 127 158.349,-- 26 0 270.040,-- 
2013 381 484.404,--  38  0 212.725.-- 
2014 489 486.036,-- SS 2.558 164.683,-- 
2015 259 397.084,88 118 0 336.158,-- 
2016 526 669.272,57 355 30.415 1.494.739,-- 
2017 318 411.447,10 172 4.015 745.512,-- 
2018 31 65.205,76 222 8.8o6 1.148.517,- 

Totaal 2.131 2.671.799,31 986 45.794 4.281.374,- 

Tabel 2. Bomen balans Zuidas 

Uit deze tabel blijkt dat er afgelopen zeven jaar 2.131 bomen zijn gekapt en dat er 986 bomen zijn 

herplant. Van de gekapte bomen is de monetaire waarde door een boomtaxateur vastgesteld en 

bedraagt c 2.671.799,31. Conform de herplantregeling voor de Zuidas is voor een groter bedrag, 

namelijk c 4.281.374,- geïnvesteerd in bomen, openbaar groen en natuur. Het herplantfonds 

Zuidas kent daarmee een positief monetair saldo; er is dus meer geïnvesteerd in groen dan dat er 

is gekapt. 

Naast de actuele cijfers wordt er ook een inschatting gemaakt van het aantal bomen dat in de 

periode 2018-2022 gekapt en geplant gaat worden in Zuidas. Met de uitvoering van het Plan voor 

een groene Zuidas, waarin aanvullende maatregelen voor meer bomen en groen staan beschre-

ven, is het haalbaar om het groen in Zuidas op peil te houden. 

Kap en herplant door het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is bevoegd om een kapvergunningen afte geven. Bij de behandeling van de 

aanvraag wordt altijd advies gevraagd aan een boomdeskundige van het Expertisecentrum van 

Stadswerken. 

Medio 2017 werd geconstateerd dat niet alle dagelijks besturen de te kappen en te herplanten 

bomen registreren. Hoewel een aantal gegevens over de aanvraag ook wordt geregistreerd in de 

door de meeste stadsdelen gebruikte Wabo-zaaksystemen, bieden deze systemen onvoldoende 

mogelijkheden om de voor de bomenboekhouding benodigde gegevens op te slaan. Ook ontbra-

ken er gegevens over storting in het gemeentelijk Herplantfonds. Door een gebrek aan een derge-

lijke registratie was het niet mogelijk om een stadsbreed overzicht samen te stellen. 

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1 
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In het voorjaar van 2018 hadden zes stadsdelen een overzicht van alle aanvragen van kapvergun-

ningen, de opgelegde herplantplicht en eventuele stortingen in het gemeentelijk Herplantfonds. 

Stadsdeel Zuidoost kon geen cijfers leveren. 

Uit de gegevens bleken grote verschillen te bestaan tussen het aantal te kappen en het aantal te 

herplanten bomen. Dit was aanleiding om te onderzoeken hoe deze verschillen zijn ontstaan. 

Analyse verschillen 
Bij de stadsdelen Oost en Centrum zijn zeer geringe verschillen aangetroffen tussen het aantal te 

kappen en het aantal te herplanten bomen. In stadsdeel Zuidoost ontbreekt een centraal registra-

tiesysteem, waardoor het niet mogelijk is om van dit stadsdeel een overzicht samen te stellen. Bij 

de andere stadsdelen is gezocht naar een verklaring tussen de verschillen in het aantal te kappen 

bomen en het aantal te herplanten bomen. 

In totaal werden hier volgens de overzichten voor 4.248 bomen een kapvergunning aangevraagd 

terwijl er maar 3.208 bomen herplant hoefde te worden, een tekort van circa 25%. 

Na analyse van de dossiers is onderstaand overzicht samengesteld. 
stadsdeel aangevraagd niet dunning/  snoei herplant herplant ontbreken ontbreken ontbreken 

verleend Kleine tuin minimaal maximaal minimaal maximaal gemiddeld 
Compensatie periode 

West 489 65 97 320 320 7 7 7 nee 1/112017  
NW  2065 o 245 1324 3050 -985 741 -122 nee 1/? 2017 
Zuid 899 6 33 41 760 760 53 53 53 € 2.147,00 10-2016- 10-2017 
Zuidoost 791 € 2.500.000,00 10-2016- 10-2017 
Noord 1034 1 64 22 913 913 36 36 36 ja, bedrag onbekend 10-2016- 10-2017 
Centrum 145 146 146 -1 -1 -1 €19.289,79 5/122017 
Oost 264 2 251 251 11 11 11 nee 10-2017 - 12-2017 

Totaal 5687 74 439 63 3714 5440 -879 847 -16 €2.521.436,79  

Tabel 3. Overzicht van kapaanvragen, herplantplicht en financiële compensatie in 2017. 

In tabel 3 is aangegeven hoeveel bomen er minimaal en maximaal ontbreken. Deze range ontstaat 

doordat in Nieuw West verschillende maten van te herplanten bomen in de vergunning worden 

opgenomen. Indien in NieuwWest het gemiddelde van beide cijfers wordt gehanteerd, ontstaat er 

stedelijk gezien een positief eindsaldo van 1.6 te herplanten bomen. 

Voor 439 kleine tuinen blijkt geen herplantplicht te zijn opgelegd. Dit omdat de tuinen te klein 

waren om te kunnen herplanten. 

Bomenboekhouding 
Omdat op dit moment nog geen eenduidige wijze van registratie plaatsvindt is het op dit moment 

niet mogelijk om een betrouwbaar overzicht samen te stellen van de te kappen en te herplanten 

bomen voor Amsterdam. Om tot een sluitende en complete bonnenboekhouding te komen wordt 

op dit moment gewerkt aan verbeteringen in de registratie bij het dagelijks bestuur, zoals bij-

voorbeeld het opstellen van een uniforme tabel met verplichte velden. 

Dit moet ertoe leiden dat vanaf 1januari 2019 een uniforme registratie plaatsvindt. 

De bomenboekhouding voor de grote projectgebieden, die door de Omgevingsdienst wordt bij-

gehouden, waar ook de Zuidas onder valt, is op orde en wordt als voorbeeld gebruikt voor de 

stadsbrede registratie. 

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1 
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Beschermwaardige houtopstanden (monumentale bomen) 
De lijsten van de dagelijks besturen met de gemeentelijke monumentale bomen zijn inmiddels in 

het centrale beheersysteem gezet. Het toevoegen van de particuliere monumentale bomen is de 

volgende stap. De verwachting is dat alle monumentale bomen in het eerste kwartaal van 2019 

zijn samengevoegd, waardoor een stedelijke lijst met monumentale bomen kan worden gepresen-

teerd. Deze complete lijst zal in het eerste kwartaal aan u worden voorgelegd. 
Voor het toevoegen of verwijderen van monumentale bomen van de lijst is een advies nodig van 

een stedelijke Adviescommissie. Het streven is dat In het eerste kwartaal van 2019 deze Advies-

commissie is geïnstalleerd. 

Registratie van het aantal gekapte bomen 

Met ingang van 2019 zijn er drie aannemers die in Amsterdam de bomen gaan planten en kappen. 

In het contract met deze aannemers is opgenomen dat zij het aantal gekapte stammen registre-

ren. 

Bomenboekhouding 2019 

Om tot een sluitende en complete bomenboekhouding te komen wordt de registratie bij de afde-

ling vergunningen van het dagelijks bestuur op orde gebracht. Dit proces is al enige tijd in gang 

gezet en de verwachting is dat eind 2018 de uniforme registratie m.b.t. kap, herplant en storting in 

het Herplantfonds gerealiseerd is. 

Vanaf 2019 wordt dan gestart met deze registratie en kan de informatie  online  op de website van 

de gemeente worden geplaatst. Voor het zomerreces van 2019 staat de eerste versie van de bo-

nnenboekhouding  online.  De Bomenboekhouding over 2019 zal de volgende informatie bevatten: 

i. Het aantal verleende kapvergunningen; 

2. Aantal te kappen bomen; 

3. Het aantal bomen dat moet worden herplant; 

4. De monetaire waarde van bomen die niet kunnen worden herplant en is gestort in het 

gemeentelijk Herplantfonds; 

5. Bomenkap en compensatie in de Zuidas; 

6. Het aantal beschermwaardige houtopstanden (monumentale bomen) 

7. Aantal stammen dat daadwerkelijk is gekapt met daarbij de bestemming. 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

Hoogachtend, 

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein. 
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