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Kernboodschap  Met dit besluit krijgen alle ca. 16.000 gemeentelijke bomen op openbaar terrein 

ouder dan 50 jaar voorlopig dezelfde bescherming als de monumentale bomen. 

Hierdoor genieten zij extra bescherming en kunnen niet worden gekapt zonder 

zwaarwegende maatschappelijke redenen en het overleggen van een apart 

collegebesluit. 

Op 25 juni 2020 heeft de raad de Motie 25.1 aangenomen ‘Bescherm waardig en 

op stand ons hout’ met daarin de opdracht om alle ca. 16.000 gemeentelijke 

bomen in Haarlem die ouder zijn dan 50 jaar onder hetzelfde beschermingsregime 

te plaatsen als de monumentale bomen. 

Dit collegebesluit vervalt als de bomen die hiervoor in aanmerking komen, zijn 

gecheckt aan de hand van criteria die zijn opgesteld in overleg met het Platform 

Groen en er een definitieve lijst met bomen is opgesteld van bomen ouder dan 50 

jaar die extra bescherming krijgen. 

Dit besluit is niet van toepassing op projecten waarvan het DO is vastgesteld vóór 

de inwerkingtreding van dit besluit. Dit geldt eveneens voor projecten die nog niet 

zijn gestart maar waarover al een planologisch besluit is genomen om de 

uitvoering ervan mogelijk te maken.   

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 

- Bomenverordening 2008 

- Motie-GLH-PvdA-D66-CDA-SP-AP-HvH-VVD-CU-Trots-hlm-en-JH-

Bescherm-waardig-en-op-stand-ons-Hout.pdf 

 

mailto:dmesterik@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-GLH-PvdA-D66-CDA-SP-AP-HvH-VVD-CU-Trots-hlm-en-JH-Bescherm-waardig-en-op-stand-ons-Hout.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-GLH-PvdA-D66-CDA-SP-AP-HvH-VVD-CU-Trots-hlm-en-JH-Bescherm-waardig-en-op-stand-ons-Hout.pdf
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1. Inleiding  

Met dit besluit krijgen alle gemeentelijke bomen op openbaar terrein van 50 jaar en ouder dezelfde 

bescherming als de monumentale bomen. Dit is een tijdelijke maatregel totdat deze ca. 16.000 

bomen zijn gecheckt aan de hand van nog op te stellen criteria, waarna de definitieve 

beschermingsstatus wordt bepaald.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Alle gemeentelijke bomen op openbaar terrein ouder dan 50 jaar genieten dezelfde bescherming 

als de monumentale bomen. 

2. Dit collegebesluit vervalt als deze bomen zijn gecheckt aan de hand van criteria die in overleg met 

het Platform Groen zijn bepaald en een definitieve lijst met bomen die extra bescherming krijgen, is 

opgesteld. 

3. Dit besluit is niet van toepassing op projecten waarvan het DO is vastgesteld vóór de 

inwerkingtreding van dit besluit. Dit geldt eveneens voor projecten die nog niet zijn gestart maar 

waarover al een planologisch besluit is genomen om de uitvoering ervan mogelijk te maken.   

 

3. Beoogd resultaat 

In afwachting van de definitieve lijst met beschermde bomen ouder dan 50 jaar, krijgen alle ca. 

16.000 gemeentelijke bomen in de openbare ruimte met dit besluit dezelfde bescherming als de 

monumentale bomen.  

 
  

Besluit College  

d.d. 17 november 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. Alle gemeentelijke bomen op openbaar terrein ouder dan 50 jaar genieten 

dezelfde bescherming als de monumentale bomen. 

2. Dit collegebesluit vervalt als deze bomen zijn gecheckt aan de hand van 

criteria die in overleg met het Platform Groen zijn bepaald en een definitieve 

lijst met bomen die extra bescherming krijgen, is opgesteld. 

3. Dit besluit is niet van toepassing op projecten waarvan het DO is vastgesteld 

vóór de inwerkingtreding van dit besluit. Dit geldt eveneens voor projecten die 

nog niet zijn gestart maar waarover al een planologisch besluit is genomen om 

de uitvoering ervan mogelijk te maken.   

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 
 



 

 

 

 Kenmerk: 2020/930525 3/3 

 

4. Argumenten 

1. Wordt uitvoering gegeven aan de motie 25.1 ‘Bescherm waardig en op stand ons hout’ van 25 juni 

2020. 

Totdat de definitieve lijst met waardevolle gemeentelijke bome  van 50 jaar en ouder is opgesteld, 

genieten deze bomen dezelfde bescherming als de monumentale bomen. Dat wil zeggen dat kap 

alleen wordt toegestaan als er sprake is van dwingende redenen met een groot maatschappelijk 

belang, dit ter beoordeling van het college. Dit vergt altijd een apart collegebesluit. 

 

2. Sluit aan op ingezet beleid om bestaande bomen en groen zoveel mogelijk te behouden. 

Bestaande, reeds volwassen bomen van 50 jaar en ouder hebben in het algemeen een flink volume 

en een groot bladoppervlak. Hiermee hebben zij een positieve invloed op het klimaat ter plekke 

(schaduw en waterberging), het binden van koolstofdioxide en opvangen van fijnstof. Deze bomen 

zijn een leefgebied voor insecten, vogels en andere organismen. Verder hebben ze een 

beeldbepalende functie en dragen bij aan het welbevinden van de Haarlemmers. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Een nadrukkelijke kanttekening die bij dit besluit moet worden gemaakt is het extra beroep dat op de 

capaciteit van de gemeentelijke organisatie wordt gedaan vanwege de te verwachten toename van 

het aantal te toetsen bomen. 
 

6. Uitvoering 

Uitvoering van dit besluit gebeurt door de gemeente. 


