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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Motie 16.01 Herplant behoud bladmassa, versterk biodiversiteit 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2021/645191  

Programmanummer 

5.3 Overige beheerstaken 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 25-11-2021 

Indiener/Fractie 

Actiepartij, Liberaal Haarlem, 

Groen Links Haarlem, 

OPHaarlem, CDA Haarlem, Hart 

voor Haarlem,  

Omschrijving 
Verzoekt het college - bij de herplant van bomen - waar mogelijk - op te 
dragen een boom terug te (doen) plaatsen met een gelijkwaardige 
hoeveelheid bladermassa in volgroeide toestand, - af te zien van de 
verplichting om soort door soort te vervangen, zodat er meer diver-siteit 
in het bomenbestand ontstaat en er minder kans op kaalslag is bij een 
bomen-ziekte, - om dezelfde reden de eis te laten vervallen om één 
soort per straat te planten en in plaats daarvan een afwisseling van 
soorten in een vastgesteld patroon mogelijk te maken, gaat  
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Stand van Zaken/afdoening 

Aan de strekking van deze motie wordt middels de verordening en in de praktijk al invulling gegeven.  

1 Met de nieuwe verordening wordt bij het indienen van de aanvraag een concreet herplantplan vereist 

(artikel 4 lid 4), waarbij in de regel een herplant voor een boom van dezelfde grootte klasse dient te 

worden aangehouden (toelichting artikel 9 lid 1). Echter in niet alle situaties zal het mogelijk of 

wenselijk zijn om een boom terug te planten die in potentie weer net zo groot wordt. Om richting te 

geven aan de omvang van de herplant is een matrix ontwikkeld. De matrix is natuurlijk geen wet van 

meden en perzen. Het is een richting voor de uitwerking van het herplantplan.  

Blijkt een herplant ook op basis van deze matrix in alle redelijkheid niet in te passen, dan zal dat door 

de aanvrager goed onderbouwd en ter beoordeling aan de gemeente moeten worden voorgelegd. De 

gemeente kan op basis van de onderbouwing al dan niet besluiten met een beperkt herplantplan in te 

stemmen. Bij het vellen van 1 of 2 bomen kan de aanvrager, mits gemotiveerd, van herplant worden 

vrijgesteld. 

2 In veel gevallen is het geen verplichting om soort door dezelfde soort te vervangen. Bij de uitvoering 

van inboet binnen het dagelijks onderhoud wordt waar dit mogelijk is ook zeker al gekeken naar 

toepassing van andere soorten, om zo ook bij te dragen aan meer biodiversiteit en het verkleinen van 

risico's bij ziektes en plagen. 
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3 De boomsoorten voor de hoofdboomstructuren op stads- en wijkniveau zijn in beginsel vastgelegd in 

het Bomenbeleidsplan (2010/34393). Op projectniveau is hier wanneer daar op basis van participatie 

of voortschrijdend inzicht met een collegebesluit al vaker van afgeweken. Het vastleggen van 

specifieke soorten per straat in de hoofdbomenstructuur zal bij het nieuwe bomenbeleidsplan 

opnieuw worden bekeken. 
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