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Korte inhoud
Op 17 December 2020 heeft de raad van Ouder-Amstel de begroting 2021
vastgesteld. Daarin is een bedrag uit het Bomencompensatiefonds toegekend aan 
onderhoud van openbaar groen. Volgens de bewaar makers is dit in strijd met de 
geldende Bomenverordening 2014, Artikel 9 en ook de artikelsgewijze toelichting 
onder lid 1 tot en met 3 verzet zich hier expliciet tegen.

De leden van het comité stop de Bomenkap zijn tevens ook in gesprek geweest met 
het college, op 11 januari 2021 is een nogmaals een brief gestuurd en op 11 februari 
is er een brief gestuurd met een eerste reactie op het bezwaar. In maart 2021 is de 
bezwaarschriftencommissie bijeengeweest. Eind mei is het verslag aan de griffie van 
de gemeenteraad aangeboden.

Aan de Raad
Overwegingen
Volgens bezwaarmakers heeft de raad in december 2020 vastgesteld de begroting 
waarbinnen een bedrag uit het bomencompensatiefonds toegekend is aan het 
onderhoud van openbaar groen. Bezwaarmakers geven aan dat dit in strijd is met de 
geldende bomenverordening uit 2014. 

Bezwaren
 De raad heeft weliswaar ingestemd met de begroting maar heeft daarbij niet 

expliciet van het college deze afwijking van de bomenverordening voorgelegd 
gekregen en heeft daarover ook niet zo besloten.

 Het college stelt: “de gemeenteraad heeft als hoogste orgaan deze 
verordening vastgesteld en is gerechtigd hiervan af te wijken, zolang de 
betreffende budgetten niet geoormerkt zijn". Echter, in lid 3 van artikel 9, heeft 
het begrip "geoormerkt" betrekking op de boekhoudkundige verantwoording, 
juist met het oogmerk dat de gelden uitsluitend voor herplant mogen worden 
aangewend. Afwijking van de herplantplicht wordt expliciet onderworpen aan 



"zwaarwegende omstandigheden" die door het bestuursorgaan moeten 
worden beargumenteerd.

 Bovendien heeft de raad niet expliciet besloten om af te wijken van de 
geldende verordening, noch deze te wijzigen.

 Vastgesteld moet worden dat het college hiermee in strijd met de geldende 
wet- en regelgeving handelt. Daarbij geldt dat de Bomenverordening in lijn 
moet zijn met de landelijke wetgeving (voormalige Boswet, thans Wet 
Natuurbescherming) en een gemeente niet toestaat om te “winkelen”
in wet-en regelgeving. Het niet voldoen aan de herplantplicht is een 
economisch delict. (Nb. Dan geldt dit dus ook voor het in uw brief genoemde 
Zonnehofproject in Duivendrecht)

Uit het verslag van de bezwaarschriftencommissie
Op 17 december heeft de raad de begroting vastgesteld. Een begroting is geen 
besluit in de zin van de Awb. Begrotingsbesluiten roepen in privaatrechtelijke zin 
geen verbintenissen voor derden in het leven en creëert in publiekrechtelijke zin 
geen rechten of plichten voor derden. Een vastgestelde begroting verplicht het 
college niet tot het doen van uitgaven of werven van inkomsten. Nu er niet sprake is 
van een besluit zoals vastgelegd in artikel 1:3 Awb, adviseert de commissie om de 
bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

Communicatie
Het raadsvoorstel en het besluit zullen gepubliceerd worden voor de 
raadsvergadering van 8 juli
De bezwaarmaker zal schriftelijk worden geïnformeerd over uw besluit. 
Bezwaarmaker heeft vervolgens de altijd de mogelijkheid om bij de rechtbank in 
beroep te gaan tegen het besluit op bezwaar.

Voorstel
Wij stellen u voor om het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen, 
het bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard

Voorzitter van de raad, griffier, 




