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Aan De gemeenteraad 

Datum 18 november 2021 

Onderwerp Technische verwerking bomenverordening naar aanleiding van technische vragen CU en CDA 

Van Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte, Djorn Noordman 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Voorafgaand aan de behandeling van de Bomenverordening 2021 zijn door de fracties van het CDA 

en de ChristenUnie in de vergadering van de Commissie Beheer op donderdag 4 november nog 

enkele technische vragen gesteld. De technische vragen hadden betrekking op de enkele 

verwijzingen, de definitie van kandelaberen en de opdracht en werkwijze van de Externe 

Adviescommissie Bomen.  

 

De beantwoording van deze vragen heeft geleid tot tekstuele aanpassingen op de stukken zoals deze 

nu voorliggen ter bespreking in uw raad van 25 november aanstaande. Met deze memo wil ik u 

informeren over de gemaakte aanpassingen.  

 

De foutieve verwijzingen zijn gecorrigeerd, de dubbele definitie voor ‘kandelaberen’ is aangepast en 

bijlagen 6 en 7 zijn technisch aangepast overeenkomstig Artikel 5 Lid 8 waar zij een uitwerking van 

zijn. Concreet zijn de correcties als volgt verwerkt: 

 

Bijlage 1: Bomenverordening (incl. Bijlage 3) 

Artikel Lid Pagina Oorspronkelijke tekst: Vervangen door: 

1 m 2 

(2) 

Houtopstand: één of meer bomen 

of boomvormers, of andere 

houtachtige gewassen, mogelijk 

onderdeel uitmakend van hakhout, 

of een houtwal, of een grotere 

(lint) begroeiing van heesters en 

struiken, of een beplanting van 

bosplantsoen, of een struweel of 

een haag, met onder a genoemde 

minimale diameter; 

Houtopstand: één of meer bomen 

of boomvormers, of andere 

houtachtige gewassen, mogelijk 

onderdeel uitmakend van hakhout, 

of een houtwal, of een grotere 

(lint) begroeiing van heesters en 

struiken, of een beplanting van 

bosplantsoen, of een struweel of 

een haag, met onder c genoemde 

minimale diameter; 

1 p 2 

(2) 

Kandelaberen: een snoeitechniek 

waarbij de takken van een boom 

tot op de gesteltakken van een 

boom worden afgezaagd, 

waardoor de boom het uiterlijk 

van een kandelaar krijgt. 

Kandelaberen is het fors 

Kandelaberen: een snoeitechniek 

waarbij de takken van een boom 

tot op de gesteltakken van een 

boom worden afgezaagd, 

waardoor de boom het uiterlijk 

van een kandelaar krijgt; 

Memo 
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terugsnoeien tot net voor de 

hoofdstam van een boom; 

9 4 7 …  

De verplichtingen en voorschriften 

van dit artikel kunnen ook gelden 

voor bomen met een diameter 

kleiner dan het in artikel 1 van 

deze verordening genoemde 

minimum. 

… 

…  

De verplichtingen en voorschriften 

van dit artikel kunnen ook gelden 

voor bomen met een diameter 

kleiner dan het in artikel 1 onder c 

van deze verordening genoemde 

minimum. 

… 

 

Bijlage 1: Toelichting (incl. Bijlage 4) 

Artikel Lid Pagina Oorspronkelijke tekst: Vervangen door: 

1 u 11 

 

Geen tekstuele wijziging aangebracht, alleen verwijzing naar het 

correcte sub van de Bomenverordening doorgevoerd. 

2 5 12 

(8) 

In een aantal bijzondere gevallen is 

voorafgaand aan de vergunning, 

ongeacht de diameter, een 

collegebesluit verplicht. Een 

vergunning is in de lid 2 genoemde 

gevallen derhalve ook verplicht 

indien de diameter minder is dan 

de in artikel 1 sub b genoemde 

diameter. 

In een aantal bijzondere gevallen is 

voorafgaand aan de vergunning, 

ongeacht de diameter, een 

collegebesluit verplicht. Een 

vergunning is in de lid 2 genoemde 

gevallen derhalve ook verplicht 

indien de diameter minder is dan 

de in artikel 1 sub c genoemde 

diameter. 

3 1 12 

(11) 

De lijst met beschermwaardige 

houtopstanden kan 

houtopstanden bevatten met een 

kleinere diameter dan in artikel 1 

sub a genoemd. Op deze wijze … 

De lijst met beschermwaardige 

houtopstanden kan 

houtopstanden bevatten met een 

kleinere diameter dan in artikel 1 

sub c genoemd. Op deze wijze … 

 

Bijlage 6: Opdracht en werkwijze van de Externe Adviescommissie Bomen  

 Oorspronkelijke tekst: Vervangen door: 

Onder “Doel van de 

Adviescommissie” 

We spreken van een complex 

vraagstuk als de volgende drie 

punten van toepassing zijn:  

A. Een aanvraag betreft een of 

meer bomen geplaatst op de 

lijst van beschermwaardige 

bomen; 

 

 

We spreken van een complexe 

aanvraag indien aan één of meer 

van de volgende voorwaarden is 

voldaan:  

a. een aanvraag gaat over een of 

meer bomen geplaatst op de 

lijst van beschermwaardige 

houtopstanden; 
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B. Een aanvraag betreft het vellen 

van meer dan 10 bomen; 

C. Een aanvraag betreft een of 

meer bomen die onderdeel 

uitmaken van de 

Boomstructuur. 

b. een aanvraag gaat over het 

vellen van meer dan 10 

bomen; 

c. een aanvraag gaat over een of 

meer bomen die onderdeel 

uitmaken van de 

bomenstructuur; 

d. een aanvraag gaat over een of 

meer bomen die onderdeel 

uitmaken van monumentale 

parken; 

e. een aanvraag gaat over een of 

meer bomen die onderdeel 

uitmaken van ecologische 

potentielocaties, - hotspots en 

-verbindingszones. 

 

Bijlage 7: Stroomschema Haarlemse Bomenverordening 2021 

 Oorspronkelijke tekst: Vervangen door: 

Toelichtend tekstblok 

(in geel weergegeven) 

Advies van de Externe 

Adviescommissie is mogelijk als: 

boom staat op Lijst van 

Beschermwaardige 

Houtopstanden, de aanvraag meer 

dan 10 bomen of een of meerdere 

bomen uit de boomstructuur 

betreft, of eenduidig oordeel 

moeilijk blijkt. 

Advies van de Externe 

Adviescommissie is mogelijk als: 

een aanvraag gaat over een of 

meer bomen geplaatst op de lijst 

van beschermwaardige 

houtopstanden, een aanvraag gaat 

over het vellen van meer dan 10 

bomen, een aanvraag gaat over 

een of meer bomen die onderdeel 

uitmaken van de bomenstructuur, 

een aanvraag gaat over een of 

meer bomen die onderdeel 

uitmaken van monumentale 

parken, een aanvraag gaat over 

een of meer bomen die onderdeel 

uitmaken van ecologische 

potentielocaties, - hotspots en -

verbindingszones, of eenduidig 

oordeel moeilijk blijkt. 

 

Bovengenoemde aanpassingen op de documenten hebben geen impact op de werking van de 

verordening.  

 


