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Bomenregister 2019

Voorstel

1. Het concept Bomenregister 2019 vast te stellen.
2. Het concept Bomenregister 2019 vrij te geven voor inspraak conform de

inspraakverordening.

Inleiding

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
gebeurtenis. 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.

In 20L2 is het bomenbeleidsplan voor de gemeente Weert in overleg met
belangengroeperingen vastgesteld. Onderdeel van dit bomenbeleid zijn de uitgangspunten
voor het bepalen van de status van een boom of bomenrij. Bomen kunnen op diverse
manieren een bijzondere status krijgen.
Monumentale boom: bomen die 80 jaar of ouder zijn.
Waardevolle boom: bomen tussen 20 en 80 jaar met uitzonderlijke kenmerken of bijzondere
eigenscha ppen.
Structuurbomen: bomen als onderdeel van een wijk of buurt overstijgende structuur.
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Bomen in bescherminosgebieden: bomen in gebieden omwille van uitzonderlijke status van
het totale gebied beschermd.

Daarnaast worden de bomen welke opgenomen zijn in het bomenregister, opgenomen in de

bestemmingsplannen. Hierdoor wordt de standplaats van de bomen eveneens beschennd
bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens wordt door het opnemen van de bomen in

het bestemmingsplan bepaalt dat bij het vellen een omgevingsvergunning aangevraagd
dient te worden. Bij de aanvraag wordt er zowel getoetst aan het bomenregister als aan het
bestemmingsplan.

De toekenning van de status monumentaal aan bomen van B0 jaar en ouder is itr

overeenstemming met de criteria zoals gehanteerd door de Nationale Bomenstichting (en

daarmee aansluitend bij een door veel Nederlandse gemeentes gehanteerde standaard).
Daarnaast is een categorie toegevoegd van waardevolle bomen. Dit zijn bomen tussen de

20 en B0 jaar welke in de toekomst monumentaal worden, maar welke nu al om
uitzonderlijke kenmerken beschermd dienen te worden. De kenmerken van deze
waardevolle bomen zijn beeldbepalend, cultuurhistorisch, bijzondere reden van aanplant,
zeldzame soort, etc. Van belang is dat bij de beoordeling de bomen voldoende vitaal moeten
zijn en daarmee een levensverwachting van tenminste 10 jaar hebben.

De statusbeoordeling heeft plaatsgevonden in de vorm van een gedegen, heldere en

navolgbare afweging die per boom, kwalitatief is gemaakt door een onafhankelijk
boomdeskundige. Bij de opname ten behoeve van het bomenregister zijn de bomen in het
huidige bomenregister gecontroleerd en aangevuld met bomen ouder dan 80 jaar in het
gemeentelijk bomenbeheersysteem. Daarnaast is in het najaar van 2Ot7 via een oproep in

dc lokale media opgeroepen om ook particuliere bomen te laten beoordelen. Hieruit zijn ca

30 extra particuliere bomen opgenomen in het concept Bomenregister 2019.

Om de bomenlijst actueelte houden wordt het bomenregister gekoppeld aan het
gemeentelijke systeem voor boomonderhoud. Het bomenregister wordt los van de

doorlopende mutaties, vijtjaarlijks herzien en bijgewerkt.

Beoogd effect/doel

Monumentale, waardevolle en structuurbomen waarderen en beschermen

Argumenten

1.1. Bomen hebben een meerwaarde voor de woonamgeving.
llet is algemeen bekend dat bomcn in dc woonomgeving een bijzondere meerwaarde bieden
voor de waarde van de woning. In het bijzorrcler rnonunretrtale bomen vormen door hun

imposante verschijningsvorm een natuurlijke meerwaarde voor de woonomgeving. Bomen
in beschermingsgebieden, zoals het bungalowpark en het stadscentrum creëren een

bijzondere meerwaarcie vanuit de inlei-actie met de gehele omgeving.

1.2. Beoordeling volgens vastgestelde methodiek.
In het bomenbeleidsplan 2OL2 is de toekenning van de status monumentaal of waardevol
maximaal objectief en transparant gemaakt, zonder afhankelijk te zijn van een cijfermatige
en rekenkundige vertaling van criteria. De basis blijft een kwalitatieve, beargumenteerde
afweging op basis van vooraf bepaalde criteria.
Hiervoor is aangesloten bij de criteria welke door de Nationale Bomenstichting gehanteerd
worden. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in het digitale register. Hierdoor kan het
voorkomen dat bomen welke nu op de monumentale lijst staan er bij het nieuwe register
niet meer op staan. In het huidige bomenregister zijn circa 5500 individuele bomen
geregistreerd met een monumentale status. Met de vaststelling van de nieuwe
beoordelingscriteria in het bomenbeleidsplan voldoen een aantal bomen niet aan de status
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monumentaal. Bomen kunnen wel waardevol geworden zijn of niet meer opgenomen zijn
om dit een gevolg is van de gewijzigde beoordeling. In het concept Bomenregister 2019 zijn
1644 monumentale, 927 waardevolle en t3.444 structuurbomen opgenomen. In totaal
krijgen ruim 16.000 bomen een beschermingsstatus op een totaal van ruim 42.300
gemeentelijke bomen.

1.3. Bomen als monumenten of waardevol object.
Het doel van het naast elkaar hanteren van "monumentaal" en "waardevol" is tweeledig. De
status monumentaal geldt voor bomen die ook daadwerkelijk bijzonder zijn. De waardevolle
status biedt de mogelijkheid bomen met een grote toekomstwaarde of anderzijds een
bijzonder karakter te kunnen beschermen.
Voor monumentale bomen is leeftijd een bepalend criterium. Bij waardevolle bomen wordt
de mogelijkheid geboden om jongere bomen die op enigerlei wijze uitzonderlijk zijn, ook
een beschermde status te geven.
Voor waardevolle bomen wordt juist een lage leeftijdsgrens gehanteerd van 20 jaar(bomen
die normaalgesproken niet meer op een kwekerij te koop zijn) omdat hier vooral bepalend
is wat de toekomstwaarde van een boom is en of de boom over bijzondere eigenschappen
beschikt.
Bomen in beschermingsgebieden hebben een status gekregen vanuit het belang voor de
gehele omgeving. Zo zijn bomen in het centrum gebied van grote betekenis voor het gehele
karakter van de binnenstad. Alle bomen in het Bungalowpark zijn van grote betekenis voor
de bescherming van het bosachtige karakter.

1.4. Ondersteuning voor eigenaren van monumentale en waardevolle bomen.
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 rappoftage.
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 particuliere eigenaar van
monumentale bomen kan eens per 10 jaar ondersteuning krijgen bij noodzakelijke
onderhoudssnoei / instandhoudingssnoei.

1.5. Bomen verdienen bescherming.
Het streven van de gemeente Weert is om de woon- en leefomgeving verder te vergroenen.
Het duurzaam in stand houden van bomen en in het bijzonder de monumentale bomen
dragen hieraan bij. Bomen opgenomen in het bomenregister kunnen, volgens de Algemene
PlaatselijkeVerordening (APV) afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden aft.4.11b enkel
geveld worden indien hiervoor een omgevingsvergunning verleend is. Dit houdt in dat
beschermde bomen niet zo maar geveld kunnen worden. Met deze vergunningsprocedure
wil de gemeente Weert met name de bijzondere bomen een betere bescherming bieden.
Bomen opgenomen in het bomenregister krijgen in bestemmingsplannen eveneens een
bescherming. Bij actualisatie van bestemmingsplannen wordt steeds het actuele
bomenregister toegepast. Hiermee wordt bij eventuele ontwikkelingen de plek beschermd
waar de bomen groeien.
De status in het bomenregister en in de bestemmingsplannen zorgt voor een dubbele
signaalfunctie in de toetsing bij aanvragen voor een omgevingsvergunning of het voornemen
tot rooien van bomen.

2. 1. Mogelijkheid voor zienswijze.
Het kan voor komen dat particuliere eigenaren niet op de hoogte zijn van het feit dat hun
boom monumentaal verklaard wordt. Dit kan doordat bomen vanuit het oucle bomenregister
zijn opgenomen of dat een monumentale boom door anderen dan de eigenaar zijn
aangemeld. Daarom worden alle eigenaren van monumentale en waardevolle bomen de
gelegenheid geboden tot het indienen van een zienswijze.
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Kanttekeningen en risico's

Bomen van BO jaar en ouder vragen bijzondere aandacht. Veelal betekent dit voor deze
categorie dat er extra zorgen en controles nodig zijn om de bomen veilig in stand te houden.
De gemeente biedt de eigenaren de mogelijkheid om een visuele boominspectie te laten
uitvoeren. Het rapport en de aanbevelingen worden vervolgens besproken met de

boomeigenaar. Hierdoor voldoet de boomeigenaar eveneens aan zijn wettelijke zorgplicht,
waarmee de aansprakelijkheid geregeld wordt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

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 boominspcctics welke de gemeente laat uitvoeren op verzoek van particuliere
boomeigenaren, blijven voor verantwoordeli_ikheid 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.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt het concept Bomenregister 2019 vast.
Het is gebruikelijk dat beleidsnota's ter inzage worden gelegd conform de

inspraakverordening van de gemeente voordat definitieve vaststelling plaatsvindt. Eenieder
kan dan een inspraakreactie indienen. Het college stelt het eindverslag inspraak vast bij de

definitieve vaststelling van het Bomenregister 2019, met inbegrip van eventuele
aanpassingen als gevolg van het inspraakverslag. Het concept Bomenregister 2019 wordt
gedurende 6 weken vrijgegeven voor inspraak.

Na de behandeling van de zienswijzen wordt een, indien nodig, gewijzigd en definitief
bomenregister door het college vastgesteld. Naar verwachting kan het bomenregister in het
2 d" kwaftaal van 2019, na behandeling van de inspraak door het college definitief worden
vastgesteld.

Duurzaamheid

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

Uitvoering/evaluatie

Het bomenregister 2019 treedt na definitieve vaststelling 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'

Commu n icatie/ partici patie

In het voorbereidingstraject is er een oproep geplaatst in de lokale media om met name
bijzondere en monumentale particuliere bomen aan te dragen voor het nieuwe
bomenregister. Deze input is verwerkt in het concept bomenregister.
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Uit overleg met Stichting Groen Weert is gebleken dat de beoordelingscriteria niet ter
discussie staan. De toepassing van de beoordelingscriteria bij de individuele beoordeling van
de bomen door de boomdeskundige leidt niet tot hetzelfde resultaat als de Stichting.

De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. De
stukken worden eveneens gepubliceerd op de website van de gemeente Weert.

Overleg gevoerd met

Intern:

W. Op het Roodt van de afdeling Openbaar Gebied
H. Creemers, Anouk Cramers van de afdeling Ruimte en Economie
H. Wang van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving

Extern:

Gerard Hendriks en Wim Vlekken van Stichting Groen Weeft
Adviesbureau Alles over Groenbeheer

Bijlagen:

Link naar bomenregister: Bomenregister 2019
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