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Monumentale bomen in bestemmingsplannen 

Geachte leden. 

Tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Zijlweg e.o. in de 
commissie Ontwikkeling van 9 januari 2014 is een aparte brief over de 
bescherming van monumentale bomen toegezegd. Deze brief heeft tot doel 
duidelijkheid te verschaffen over hoe wordt omgegaan met monumentale bomen en 
waarom deze bomen niet expliciet worden opgenomen in bestemmingsplannen. 

Er is reeds een aantal besluiten genomen waarbij ook wordt ingegaan op de 
monumentale bomen. Deze zijn: 

de Bomenverordening Haarlem 2008 op 7 februari 2008 
(BOR reg.nr. 2007/489), 
Haarlemse monumentale bomenlijst 2009 op 28 april 2009 
(WZ/OGV reg.nr. 2009/72687), 
Beheerplan Bolwerken en Kenaupark op 28 oktober 2008 
(WZ/OGV reg.nr. 2008/164840) en 
Beheervisie Haarlemmerhout op 24 juni 2009 
(WZ/OGV reg. nr. 2009/72839). 

- Het Bomenbeleidsplan 2009-2019 op 29 juni 2010 
(WZ/OGV Reg.nr. 2010/34393) 

In de beantwoording van de zienswijzen van het Bomenbeleidsplan 2009-2019 is 
aangegeven dat er niet voor wordt gekozen om monumentale bomen op te nemen 
in het bestemmingsplan. Er zijn verschillende argumenten voor het niet opnemen 
van monumentale bomen in bestemmingsplannen. 
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Argument 1: het bestemmingsplan is geen geschikt instrument 
De gemeentelijke monumentale bomenlijst wordt eens in de vijfjaar geactualiseerd 
terwijl een bestemmingsplan maar eens in de tien jaar wordt herzien. Hierdoor 
vinden aanpassingen in het monumentale bomenbestand niet directe doorvertaling 
in alle bestemmingsplannen. Dit betekent dat er niet vanuit kan worden gegaan dat 
in het bestemmingsplan de meest actuele informatie wordt weergegeven. Dit maakt 
het bestemmingsplan geen geschikt instrument als beschermingsmiddel als het gaat 
om monumentale bomen. 

Argument 2 : de monumentale bomen zijn reeds beschermd 
De monumentale bomen zijn beschermd via de Bomenverordening Haarlem 2008. 
Hierin is geregeld dat Monumentale bomen altijd kapvergunningplichtig zijn. Bij 
een kapaanvraag moet een Groentoets worden overlegd. De uitkomst hiervan 
vormt een van de toetsingskaders voor het al dan niet verlenen van de vergunning. 
In het geval van kap van een monumentale boom besluit het college en is het 
noodzakelijk dat er een zwaarwegend economisch of maatschappelijk belang is. 
In de praktijk blijkt dat op basis van de toetsingscriteria uit de groentoets voor 
monumentale bomen alleen kapvergunning wordt afgegeven voor een dringende 
reden of in verband met ziekte en gevaarzetting van de boom. Er is niet gebleken 
dat de gemeentelijke monumentale bomen onvoldoende beschermd zijn door de 
Bomenverordening. 

Doordat de juridische bescherming reeds geregeld is in de Bomenverordening, 
levert het opnemen van monumentale bomen in een bestemmingsplan geen 
daadwerkelijke extra bescherming op, maar hoogstens een extra procedurele stap. 
Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen moet dan immers ook een 
afwijking van het bestemmingsplan worden meegenomen. 

Argument 3: de monumentale bomen zijn door de verplichte Groentoets al in beeld 
hij ontwikkelingen 
Een argument om monumentale bomen te willen opnemen in het bestemmingsplan 
is dat door het dwingende karakter van bestemmingsplannen, de bomen direct in 
beeld zijn bij iedere herbestemming. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt in de 
praktijk, via de verplichte Groentoets, al zorgvuldig met monumentale bomen 
omgegaan. 

Alle monumentale bomen zijn geïnventariseerd. De Haarlemse monumentale 
bomenlijst bevat alle gemeentelijke monumentale bomen en deze is door de raad in 
2009 vastgesteld. Waardevolle particuliere bomen zijn wel geïnventariseerd maar 
deze lijst is nog niet vastgesteld. 
Afhankelijk van de beschikbare middelen wordt er in 2014 een nieuwe 
gemeentelijke monumentale bomenlijst vastgesteld. De juridische mogelijkheden 
voor het aanwijzen van particuliere monumentale bomen worden dan ook verkend. 

Bestemmingsplan 
Het niet opnemen van monumentale bomen in bestemmingsplannen betekent niet 
dat een bestemmingsplan er niets over zegt. Elk bestemmingsplan bevat informatie 
over groen. Deze informatie is terug te vinden in de toelichting van het 
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bestemmingsplan. De toelichting bevat een beschrijving van het bestaande 
groenareaal en het groenbeleid. Ook bevat de toelichting een paragraaf 
"Natuurwaarden waar op grond van de Flora- en Faunawetgeving getoetst wordt 
welke gevolgen er bij bepaalde ontwikkelingen zijn voor de flora en fauna van het 
plangebied. Hier wordt ook ingegaan op ecologische hoofdstructuren en of er 
beschermde planten- en diersoorten voorkomen in het plangebied. 
Onderdeel van het groenbeleid is ook het beleid ten aanzien van monumentale 
bomen. In de toelichting wordt verwezen naar het Bomenbeleidsplan, de 
Bomenverordening en er wordt een kaartje opgenomen waarop de Haarlemse 
monumentale bomen zijn aangegeven. 

Met u ben ik van mening dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het 
monumentale bomenbestand in Haarlem. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd over de bescherming van monumentale bomen in Haarlem en de 
overweging om deze niet op te nemen in het bestemmingsplan. 
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Met vriei groet. 

Cassee 


