
  

                            

Amendement: Bomenverordening 2021 waardevolle boom is beschermwaardig 
 

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

 

Constaterende dat: 

- De nieuwe Bomenverordening ten doel heeft bomen en groen in de stad beter te beschermen; 

- Bomen in een compacte stad als Haarlem een schaars goed vormen waarmee zorgvuldig moet 
worden omgesprongen; 

- Bomen en groen essentieel zijn voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen;  

- Bomen een belangrijke ecologische waarde hebben; 

- 55% van de Haarlemse grond in particulier bezit is; 
 

Constaterende dat in de Bomenverordening: 

- In artikel 1, onderdeel b staat: om deze bomen beter te kunnen beschermen heeft de gemeente 
Haarlem de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden samengesteld als bedoeld in artikel 3 
van deze verordening. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale 
bomen en monumentale bomen van andere eigenaren.  

- In artikel 1, onderdeel j staat: Gemeentelijk waardevolle boom: Een houtopstand in 
gemeentelijk eigendom welke is opgenomen op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden en 
voldoet aan de gemeentelijke criteria die daaraan worden gesteld;  

- In  artikel 3 lid 1 staat: Het college stelt een lijst van beschermwaardige houtopstanden vast 
waarop de gemeentelijke waardevolle bomen, de monumentale bomen en de bomen die 
voorkomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting staan 
vermeld. 
 

Overwegende dat: 

▪ Alle waardevolle bomen opgenomen dienen te worden in de lijst beschermwaardige 
houtopstanden; 

▪ De waardevolle bomen van andere eigenaren dezelfde bescherming  verdienen als de 
gemeentelijke waardevolle bomen; 

 
 
Besluit 

▪ In artikel 1 onderdeel b de vierde zin:  

“Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale 
bomen van andere eigenaren” 
 
Te vervangen door: 
“Op deze lijst staan de waardevolle en monumentale bomen van de gemeente en van andere 
eigenaren” 
 

▪ Artikel 1 onderdeel j te vervangen door 

j: Waardevolle boom: Een houtopstand in gemeentelijk eigendom of in eigendom van andere 
eigenaren welke is opgenomen op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden en voldoet aan 
een van de volgende criteria: 



  

 
➢ vervult een bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde; of 
➢ vervult een bijzondere historische functie voor de omgeving, bijvoorbeeld de 

gedenkbomen; of 
➢ heeft de leeftijd van 50 jaar of ouder bereikt en heeft nog  een levensverwachting van 

minimaal 10 jaar en is beeldbepalend. 
 

Artikel 3, eerste lid, eerste zinsdeel: 

1. Het college stelt een lijst van beschermwaardige houtopstanden vast waarop de 
gemeentelijke waardevolle bomen, de monumentale bomen en de bomen die voorkomen 
in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting staan vermeld. 

 

te vervangen door   

1. Het college stelt een lijst van beschermwaardige houtopstanden vast waarop de 
waardevolle bomen, de monumentale bomen en de bomen die voorkomen in het landelijk 
Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting staan vermeld. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

GroenLinks Haarlem  Sacha Schneiders 

Trots Haarlem   Sander van der Raadt 

D66    Bas van Leeuwen 

Aktiepartij   Gertjan Hulster 


