
 

 

Corsanr.: 2018009162 

 

Het college van burgemeester en wethouders; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.14 

van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal; 

 

besluit: 

vast te stellen de: 

 

Beleidsregels waardevolle bomen en houtopstanden gemeente Bloemendaal 2018 

 

Artikel 1: Bepaling waardevolle bomen en houtopstanden 

1. Artikel 4.14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal– hierna APV –
gaat over waardevolle bomen en houtopstanden. In deze beleidsregels wordt dit nader 

uitgewerkt. 

2. Een waardevolle boom of houtopstand kan in de gehele gemeente worden aangewezen.  

3. Een waardevolle boom of houtopstand moet een bijzondere waarde hebben. 

4. Een boom of houtopstand dient in een goede conditie te verkeren, zodat een redelijke 

verwachting is dat deze zeker nog minimaal tien jaar meegaat, tenzij de boom/houtopstand ook 

in dode vorm van bijzondere betekenis is. 

5. Bomen en houtopstanden in de gemeente Bloemendaal kunnen worden aangemerkt als 

waardevolle boom of houtopstand in de zin van dit artikel, ongeacht de vraag wie de eigenaar of 

zakelijk gerechtigde is van de boom of houtopstand. 

 

Artikel 2: Verlenen omgevingsvergunning vellen van houtopstand(en) 

1. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom of houtopstand wordt 

slechts bij uitzondering verleend, als: 

a. een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de 

waardevolle boom of houtopstand en 

b. alternatieven uitputtend zijn onderzocht; of 

c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming 

van letsel of schade. 

 

Artikel 3: Waar staan waardevolle bomen en houtopstanden? 

Waardevolle bomen en houtopstanden kunnen in de gehele gemeente worden aangewezen, door 

inventarisatielijsten en/of op (bestemmingsplan-) kaarten. 

 

Artikel 4: Welke bomen en houtopstanden kunnen als waardevol worden benoemd? 

Een waardevolle boom of houtopstand is een boom/houtopstand waarbij minstens één van de 

weigeringsgronden, genoemd in artikel 4.13, tweede lid sub a t/m h van de Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Bloemendaal, in hoge mate van toepassing is. 

 

Artikel 5: Hoe ziet de lijst waardevolle bomen en houtopstanden eruit? 

1. De regelmatig bijgewerkte lijsten behorende bij deze beleidsregels omvatten in ieder geval een 

voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, de eigenaar en/of zakelijk 

gerechtigde en de reden van registratie van iedere waardevolle boom of houtopstand. 

2. De lijsten van bomen en houtopstanden vallen uiteen in de volgende categorieën: 

a. Monumentale boom/houtopstand: bijzondere beschermenswaardige boom/houtopstand met 

een relatief hoge leeftijd en met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een 

bijzondere functie voor de omgeving. Om vast te stellen of een boom of houtopstand een 



relatief hoge leeftijd heeft, wordt gekeken naar de leeftijd van de boom/houtopstand en de 

levensverwachting van de desbetreffende soort. 

b. Beeldbepalende boom/houtopstand: deze boom of houtopstand bepaalt mede het aangezicht 

van zijn omgeving. 

c. Toekomstboom/houtopstand: dit is een relatief jonge boom/houtopstand, die het in zich 

heeft om een beeldbepalende of monumentale boom/houtopstand te worden. 

d. Overige waardevolle bomen/houtopstanden: dit is een boom/houtopstand die niet onder de 

categorieën a, b of c valt, maar die om andere redenen als bijzonder aangemerkt wordt. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 boom/houtopstand met een cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld een herdenkings-

boom; 

 boom/houtopstand met een bijzondere geschiedenis; 

 boom/houtopstand biedt plaats aan bijzondere planten of dieren; 

 boom/houtopstand is van een zeldzaam soort; 

 boom/houtopstand staat bij een monumentaal gebouw. 

 

Artikel 6: Informatie aan particuliere eigenaren 

Als een boom of houtopstand van een particuliere eigenaar wordt voorgedragen voor de status van 

waardevolle boom of houtopstand, dan wordt de eigenaar in staat gesteld om vooraf zijn mening 

over deze voordracht te geven. 

 

Artikel 7: Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels waardevolle bomen en 

houtopstanden gemeente Bloemendaal 2018”. 
2. Deze beleidsregels treden in werking op de eerstvolgende dag na publicatie. Op die dag 

vervallen de “Beleidsregels Waardevolle bomen en houtopstanden gemeente Bloemendaal”, 
vastgesteld op 24 augustus 2010. 

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2018. 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

              , burgemeester  

 

 

   , secretaris 

 

In werking: 25 september 2018. 

 


