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Het college besluit om een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden vast te
stellen, waarmee de bomen en overige houtopstanden op deze lijst een
bijzondere bescherming genieten. In de bomenverordening wordt beschreven
welke bijzondere status deze bomen hebben. In 2009 is een lijst van gemeentelijke
monumentale en waardevolle bomen vastgesteld, deze is geactualiseerd op basis
van de database. Nieuw toegevoegd aan de lijst zijn de monumentale bomen in
bezit van andere zaakgelastigden dan de gemeente, de zogenoemde particuliere
monumentale bomen. De particuliere monumentale bomen zijn in 2019 ter plekke
geïnventariseerd en beoordeeld en worden met de vaststelling van deze lijst nu
ook beschermd.
Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie
Vaststelling van deze lijst, biedt een betere bescherming aan met name de
particuliere monumentale bomen. Bovendien wordt met het vaststellen van deze
lijst ook een proces van continue vernieuwing en monitoring ingezet; de lijst zal
elke drie jaar worden geactualiseerd.
Op verzoek van de commissie zal de bomenverordening worden opgesteld in
nauw overleg met stakeholders en als uitvoeringsinstrument van het integraal
beleidsplan groen, dat in 2020 zal worden ontwikkeld. Volgens de huidige
bomenverordening kan het college ook een lijst van monumentale en waardevolle
bomen vaststellen. Dit is in 2009 gedaan voor de gemeentelijke bomen. Met deze
nieuwe lijst zijn ook particuliere bomen die aan de criteria voldoen, beschermd.
Daarom heeft het college deze uitgebreide lijst nu vastgesteld.

Relevante eerdere
besluiten

- Bomenverordening Haarlem 2011
- Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009
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Besluit College
d.d. 19 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
De Lijst van Beschermwaardige Bomen 2019 vast te stellen.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
In 2019 is gewerkt aan een herziening van de bomenverordening, maar besloten is deze pas te
herzien nadat er een integraal beleidsplan groen is opgesteld. In de bestaande bomenverordening is
opgenomen dat monumentale en waardevolle bomen een speciale beschermde status hebben en
dat deze bomen in een lijst zijn opgenomen. In de aanloop van herziening van de bomenverordening
is deze lijst geactualiseerd en zijn de particuliere bomen toegevoegd, zoals ook toegezegd in de
raadsvergadering van 11 december 2014. (verseon 2015023435). De lijst biedt extra bescherming en
is daarom vastgesteld.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit de Lijst van Beschermwaardige Bomen 2019
vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Met de vaststelling van de Lijst van Beschermwaardige bomen zijn de monumentale en waardevolle
bomen in gemeentelijke beheer en de monumentale bomen in bezit van andere zaakgerechtigden
(zogenoemde particuliere monumentale bomen) beschermd. De particuliere monumentale bomen
waren nog niet beschermd en zijn dit met deze vaststelling wel.
4. Argumenten
Met dit besluit wordt een betere bescherming geboden aan monumentale en bijzonder waardevolle
bomen. Duurzaam behoud van de bomen en houtopstanden op de lijst van beschermwaardige
houtopstanden heeft een hoge prioriteit. De toevoeging van particuliere bomen aan de lijst, die ook
benoemd worden in de bestaande bomenverordening, biedt nu ook deze bomen extra bescherming
ten opzichte van andere bomen. Een vergunning voor het vellen van een gemeentelijke,
gemeentelijke waardevolle, gemeentelijke en landelijke monumentale en particuliere monumentale
bomen wordt slechts verleend indien:
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 alternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht;
 een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van
de houtopstand of;
 naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter
voorkoming van letsel of schade.
De lijst van gemeentelijke bomen is uit 2009 moest worden geactualiseerd. Na vaststelling zal deze
lijst elke drie jaar worden geactualiseerd.
Particuliere eigenaren zullen worden geïnformeerd. Tot 6 weken na het besluit kunnen particuliere
eigenaren bezwaar maken. Veel particuliere eigenaren stellen echter juist prijs op de status en zien
daarin een bevestiging van de waarde van hun boom. Een boom met monumentale status, is volgens
de bomenverordening beter beschermd en mag slechts bij hoge uitzondering gekapt worden.
5. Risico’s en kanttekeningen
De bestaande bomenverordening biedt bijzondere bescherming aan bomen die op deze lijst zijn
geplaatst. In het te ontwikkelen integraal beleidsplan groen zal de bescherming van bomen opnieuw
worden gekaderd en op basis daarvan zal een herziene bomenverordening worden opgesteld. Hierin
zal de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden opgenomen moeten worden wil de lijst een
functie blijven vervullen.
6. Uitvoering
Na de vaststelling van de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden worden de eigenaren van
houtopstanden op de lijst geïnformeerd. Er is een bezwaartermijn van 6 weken. Bij een bezwaar zal
zo nodig een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld om opnieuw te beoordelen of de
boom voldoet aan de criteria om op de lijst geplaatst te worden.
De lijst zal elke drie jaar worden geactualiseerd. Dat is ook het moment dat nieuw aangemelde
bomen, van particulieren en gemeentelijk beoordeeld worden en mogelijk toegevoegd aan deze lijst.
Alle bomen op de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden zijn te vinden op de website met
opendata van de gemeente Haarlem, als lijst en op plattegrond
https://www.haarlem.nl/opendata/open-data-lijst/#/ . Ter attentie: op de plattegrond moet sterk
ingezoomd worden op bomen zichtbaar te krijgen.
7. Bijlage
Bijlage 1: Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden 2019.

Kenmerk: 2019/892361

3/3

