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Motie vreemd: monumentale bomen in bestemmingsplannen 

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

Afgelopen donderdag bespraken wij de brief die ik u stuurde op 20 januari 2014 
over het opnemen van monumentale bomen in het bestemmingsplan. In die brief is 
beargumenteerd waarom het opnemen van monumentale bomen in een 
bestemmingsplan leidt tot een overbodige extra stap in de regelgeving ter 
bescherming van deze bomen. Enkelen van u hebben naar aanleiding van deze brief 
een reactie rondgestuurd aan onder meer de leden van de commissie Ontwikkeling. 
Helaas heeft mij deze reactie pas vrijdagochtend (dus na de commissievergadering) 
bereikt en was ik, noch de behandelend ambtenaar, tijdens de 
commissievergadering op de hoogte van de inhoud van de reactie. 

Hedenochtend is in mijn staf gesproken over dit onderwerp en de aangekondigde 
motie. Gebleken is dat er nog veel onduidelijk is over de gevolgen van het 
aannemen van deze motie. 
Onder meer de volgende zaken moeten nader worden onderzocht: 

Als monumentale/waardevolle bomen worden geregeld in een 
bestemmingsplan, moet daar ook een vergunningenstelsel bij worden 
ingevoerd, waarschijnlijk een aanlegvergunningenstelsel. Dit is een vorm 
van extra regulering, die zeker kostenverhogend gaat werken. Meer 
vergunningen nodig, betekent meer formatie nodig om de aanvragen te 
beoordelen, meer kansen op bezwaar en beroep en voor de aanvragers 
(inclusief de gemeente) extra legeskosten. 
Gaat de motie alleen over monumentale bomen of gaat het ook om 
aankomend monumentale bomen (gelet op de 10 jaar termijn van 
bestemmingsplannen)?. 
Wat gaan we doen met particuliere bomen die mogelijk de monumentale 
status krijgen? 
De gegevens rond monumentale/waardevolle bomen zijn niet altijd 
compleet genoeg om 1 op l op te kunnen nemen in een bestemmingsplan. 
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Zo zal er bij elk nieuw bestemmingsplan nader onderzoek moeten 
plaatsvinden naar onder meer de (toekomstige) kroonprojectie. Deze moet 
immers exact op de verbeelding aangegeven worden. Voor deze 
onderzoeken is geen budget gereserveerd. 

Het bovenstaande zal ik morgen in het college aan de orde stellen. Ik sluit niet uit 
dat het college u zal adviseren de motie aan te houden tot de vragen zijn 
beantwc 
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