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Voorstel
1. Het eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen reacties op het concept
Bomenregister 2019 vast te stellen.
2. Het bomenregister 2019 vast te stellen.

Inleiding
Met het opstellen en actualiseren van het Bomenregister 2019 krijgen bijzondere en oude
bomen een monumentale status. In Weert staan oude, zeer karakteristieke bomen die
zorgen voor een speciale uitstraling van de stad. Oudere bomen zijn vaak beeldbepalend
en heel waardevol voor de omgeving waarin ze staan. Oude bomen en laanstructuren
vertegenwoordigen een bijzondere waarde in onze woon- en leefomgeving. Voornamelijk
oude bomen dragen een bijzonder verhaal met zich mee en geven betekenis aan een plek
waar mensen wonen of graag vertoeven. Zo worden er vaak herdenkingsbomen geplant
als blijvende betekenis of herinnering aan een bijzondere gebeuftenis. Daarnaast
markeren oude bomen een bijzondere plek vanuit het verleden. Ook vormen oude bomen
en laanstructuren een essentiële schakel in de biodiversiteit in de woonomgeving. In oude
bomen en laanstructuren vinden vele kleine insecten maar ook vogels en vleermuizen hun
bescherming en voedsel. Verder is het bekend dat grote bomen een merkbare invloed
hebben op het leefklimaat. Deze bomen dragen bij tot verkoeling en de nodige
schaduwwerking op hete dagen. Veel van deze bomen genieten nu al een bijzondere
status als monumentale boom in het bomenregister. Het register is nu aangevuld
en geactualiseerd.
Op 26 maart 2019 is het concept bomenregister vastgesteld waarna het vrijgegeven is
voor inspraak. De reacties zijn verwerkt in het Eindverslag inspraak welke als bijlage is
toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Weert,
12

S

juni 2019

B

W

w

W

W

W

GG

MvdH

TG

WvE

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&.W secretariaat:
Akkoord

XAkkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
!

¡
!

Anders, nl.:

Beslissing

d.d.: g

5,()?.-oy

Nummer:

7

Niet akkoord
Gewijzigde versie

!

A-stuk

n

C-stuk

tr B-stuk
De secretar¡s,

Totaal aantal pagina's:
Pagina

3
1

Monumentale, waardevolle en structuurbomen waarderen en beschermen

Argumenten
1.1 De inspraakreactie geeft aanleiding tot het wijzigen van het Bomenregister 2019.
Tijdens de termijn van inspraakziln 17 reacties ontvangen met opmerkingen over het
concept Bomenregister 2019. Hiervan hebben 7 reacties geleid tot aanpassing. De overige

reacties voldeden niet aan de criteria van het Bomenregister 2019 of waren informatief.
Daarnaast is nog een ambtshalve aanpassing doorgevoerd.
De doorgevoerde aanpassingen betreffen :
. Een beuk aan de Crixstraat 1945 waardevolle boom
. 5 Lindebomen aan de Maasenweg 1960 waardevolle bomen
r Een paardenkastanje aan de Dijkerstraat 1950 waardevolle boom
. Eiken aan de Helmondseweg, Pruiskesweg nabij nr. 20, Kruisdijk, Singelvenweg,
Ringselvenweg en fietspad nabij Grensweg als monumentale bomen
. Het Stadspark opgcnomcn als bcschermingsgebied aansluitend aan het
beschermingsgebied Binnenstad.
Een aantal aanpassingen zijn niet doorgevoerd omdat deze bomen niet aan de criteria van

het Bomenregister voldeden of dat de reacties informatief waren.
Voor de inhoudelijke reacties en beantwoording wordt verwezen naar het bijgevoegde
Eindverslag inspraak d.d. 19 juni 2019.

1.2 OndersteuninE voor eigenaren van monumentale en waardevolle bomcn.
Particuliere eigenaren van monumentale en waardevolle bomen kunnen een verzoek
indienen bij de gemeente om hun bomen mee te laten nemen in de VTA inspecties
(visuele boominspectie). Deze inspectie gebeurt driejaarlijks en wordt vastgelegd in een
rapportage. Als vastgesteld wordt dat een boom onderhoud nodig heeft, kunnen de
specialisten van de gemeente de eigenaar adviseren. Eigenaren kunnen gebruik maken
van tarieven die gelden voor besteksmatig onderhoud aan gemeentelijke bomen. Een
paticuliere eigenaar van monumentale bomen kan eens per 10 jaar ondersteuning krijgen
bij noodzakelijke onderhoudssnoei / instandhoudingssnoei. Via de gemeentelijke site
kunnen boomeigenaren een verzoek hiertoe indienen. Als bijlagen zijn respectievelijk het
formulier voor aanvraag VTA inspectie en het formulier aanvraag Snoeionderhoud
toegevoegd. Na besluitvorming komen deze documenten via de gemeentelijke website ter
beschikking.

1.3 Procedure bij het kappen van bomen (WH).
Op dit moment dient iemand die een houtopstand wil vellen dit te melden bij de
gemeente. Vervolgens wordt bekeken of de houtopstand in het geldende bomenregister
voorkomt. Is dit niet het geval dan krijgt de melder bericht dat geen vergunning nodig is.
Komt de boom wel voor in het register dan volgt een mededeling dat alsnog een
vergunning moet worden aangevraagd.
Uit het oogpunt van deregulering, klantvriendelijkheid en administratieve lastenverlichting
zowel voor de aanvrager als de gemeente verdient het aanbeveling de meldingsprocedure
te schrappen. Zeker bij een digitaal te raadplegen bomenregister kan een eigenaar direct
zien of voor het vellen een vergunning nodig is of niet. Het advies van VTH is om de
afweging over het afschaffen van de meldingsplichtte betrekken bij de besluitvorming
over de actualisatie van de APV(Algemene Plaatselijke Verordening) eind dit jaar.

Kanttekeningen en risico's
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Na de vaststelling van het Bomenregister 2019 kunnen eigenaren van bomen een
aanvraag doen om hun boom te onderwerpen aan een boomveiligheidskeuring of
noodzakelijk snoeionderhoud. Afhankelijk van het aantal aanvragen zal een afweging
gemaakt worden op basis van urgentie en beschikbare capaciteit en middelen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het vastgestelde Bomenregister 2019 staat niet open voor bezwaar en beroep en treedt
daarmee op het moment van bekendmaking in werking.

Particuliere boomeigenaren kunnen een verzoek indienen om een boominspectie te laten
uitvoeren en eens per 10 jaar noodzakelijke instandhoudingssnoei te laten uitvoeren. Per
jaar is een bedrag van € 3.836,00 opgenomen voor het uitvoeren van de boominspecties
in de post 5600100 Straatbomen categorie 6343100 Onderhoud. Op basis van prioritering
en beschikbaar budget wordt het onderhoud van particuliere monumentale bomen
opgenomen in de planning voor uitvoering van het bomenbeheerplan.
De boominspecties welke de gemeente laat uitvoeren op verzoek van particuliere
boomeigenaren, blijven voor verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. De gemeente
biedt de service voor boominspecties aan, maar neemt hiermee niet de aansprakelijkheid
over. Dit onderzoek wordt aangeboden omdat dit door een gespecialiseerde
boomdeskundige dient te gebeuren.

Duurzaamheid
Met een goede bescherming middels een actueel bomenregister worden bijzondere bomen
langduriger in stand gehouden.

Uitvoering/evaluatie
Het bomenregister 2019 treedt na bekendmaking van dit besluit in werking. Elke 5 jaar
krijgt het bomenregister een formele herijking. Tussentijds worden aanvullingen en
wijzigingen doorgevoerd om zo steeds een actueel en compleet bomenregister te
behouden. De mutaties krijgen een aparte vermelding in het bomenregister.
Com m
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Het Bomenregister 2019 wordt toegankelijk via de gemeentelijke website
www.weert.nlloroen.

Overleg gevoerd met
Intern:

I. Verschuuren en H. Wang (VTH)
W. Op t Roodt en F. van Kruijsdijk (OG)
Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:
Eindverslag van Inspraak concept Bomenregister 2019
Formulier aanvraag VTA inspectie
Formulier aanvraag snoeionderhoud Monumentale bomen
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