
Hier het bewijs dan de wethouder liegt over de dunningsbepaling, die niet zou zijn veranderd. 

Bomenverordening Amsterdam Oud Zuid 2001 
HOOFDSTUK 3 Vergunningen  

ARTIKEL 5 Verbod tot vellen  

1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur houtopstand te vellen of 
te doen vellen.  

2. Dit verbod is niet van toepassing op:  
a. houtopstand, die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet, een last of 
aanschrijving of een rechterlijke uitspraak. Het bepaalde in artikel 10, lid 1 is van 
overeenkomstige toepassing;  
b. houtopstand welke bij wijze van dunning moet worden geveld, met uitzondering van 
bomen met een doorsnede van de stam van 10 centimeter of meer;  
c. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte 
boomsoorten;  
d. houtopstand waarvoor ingevolge het bepaalde in artikel 7, lid 3 toestemming is gegeven voor 
het direct vellen.  

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2010---------------------------------------------- 
 
ARTIKEL 5 Verbod tot vellen 
 
1.  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het Dagelijks Bestuur een houtopstand te 
 vellen of te doen vellen. 
2.  Dit verbod is niet van toepassing op: 
 a.    houtopstand, die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet, een last of aanschrijving of 
         een rechterlijke uitspraak. Het bepaalde in artikel 10, lid 1 is van  overeenkomstige toepassing; 
 b.    houtopstand welke bij wijze van dunning moet worden geveld, met uitzondering van  
         bomen met een doorsnede van de stam van 10 centimeter of meer; 
 c.    het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten; 
 d.    het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare 
        orde of een direct gevaar voor personen of goederen, mits het Dagelijks Bestuur hiervoor   
                    toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 7, lid 3. 
 

Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012--------Vastgesteld op 31 oktober 2012-------------------------- 
 
HOOFDSTUK 2 Vergunningen 
 
ARTIKEL 3   Verbod tot vellen 
 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur een houtopstand te vellen 
 of te doen vellen. 
 
2.    Dit verbod is niet van toepassing op: 

a.   houtopstand, die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet, een last of       
      aanschrijving of een rechterlijke uitspraak. Het bepaalde in artikel 7, eerste lid is van   
      overeenkomstige toepassing; 
b.   houtopstand welke bij wijze van dunnen moet worden geveld; 
c.   het periodiek knollen of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte   
      boomsoorten; 
d.   het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare  
      orde of een direct gevaar voor personen of goederen, mits het dagelijks bestuur hiervoor 
      toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 5, derde lid. 


