
Toelichting op proces voor actualisatie 
Monumentale bomenlijst gemeente Bergen



Doel presentatie

• Raad meenemen in het proces
• Informeren, geen besluitvorming
• Vaststelling uiteindelijke lijst door college B&W, raad wordt geïnformeerd via nieuwsbrief



Historie

• Alle bomen groter dan 20 centimeter diameter worden beschermd via de huidige APV.
• Circa 8 jaar geleden is een lijst van monumentale bomen vastgesteld op basis van (ruime 

interpretatie van) criteria van de Bomenstichting.
• Inmiddels zijn bomen verdwenen door ziekte of storm, daarnaast zijn er nieuwe potentieel 

monumentale bomen die toegevoegd zouden kunnen worden.
• Formatieakkoord (2019): bestaande bomen integraal deel uit laten maken van het 

duurzaamheidsbeleid en RO-plannen. 
Dit wordt ondersteund door monumentale bomen effectief te beschermen.

• Wenselijk om lijst te actualiseren, op basis van toetsbare criteria.



Doel Monumentale Bomenlijst

• Bijzondere, oudere bomen dragen extra bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, en 
hebben daarom extra bescherming nodig.

• Met een eenduidige aanwijzing van monumentale bomen en vastlegging daarvan op een 
lijst ontstaat duidelijkheid en is er minder ruimte voor discussie.



Bescherming van Monumentale bomen regelen

• Toetsbare criteria voor aanwijzing van Monumentale Bomen opstellen.
o Criteria Bomenstichting toetsbaar en passend bij situatie gemeente Bergen maken

• Afwegingskader voor beoordelen van vergunningaanvragen opstellen 
(weigeringsgronden).
o Dwingende redenen van maatschappelijk belang
o Schade aan onroerend goed
o Groot risico op schade of letsel aan personen/dieren

• Criteria en afwegingskader vaststellen binnen kaders van de nieuwe Verordening voor de 
fysieke leefomgeving, volgens het format van de VNG.



Format VNG

Hoofdstuk 2 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving - Afdeling 2.4 Groen
Artikel 2.4.1 Aanwijzing
• Waardevolle bomen worden door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen 

op grond van aanwijscriteria, en als zodanig vastgelegd op de waardevolle bomenlijst. 
• Een boom is in ieder geval waardevol als deze voldoet aan tenminste één of meer van de 

volgende waarden, nader toegelicht in het gemeentelijke beleidskader:
• monumentale leeftijd van minimaal 80 jaar;
• ecologische waarden voor aanwezige flora en fauna;
• cultuurhistorische waarden;
• dendrologische waarde;
• beeldbepalende waarde.



Beleidskader aanwijscriteria Bergen

In dit beleidskader:
• Informatie over aanwijzingscriteria
• Aanwijscriteria zijn aangepast op situatie in Bergen namelijk:

• Minimale leeftijd van 50 jaar bij bomen van ecologische- en beeldbepalende betekenis
• Bovenstaande heeft te maken met de relatieve ouderdom van de bomen in de gemeente Bergen.
• Criteria zijn specifieker en daardoor toetsbaarder gemaakt
• Criterium toegevoegd: Van betekenis voor karakter en herkenbaarheid voor straat- wijk en dorpsniveau

• Waardevolle boomstructuren kunnen op een later moment op eenzelfde wijze aangewezen worden 
(als nieuw beleid)



1. Waardevolle bomen worden door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen op grond van de in 
dit artikel onder lid 2 neergelegde aanwijscriteria, en als zodanig vastgelegd op de waardevolle bomenlijst. 

2. Een boom is in ieder geval waardevol als deze voldoet aan tenminste één of meer van de volgende waarden, 
nader toegelicht in het gemeentelijke beleidskader:
• monumentale leeftijd van minimaal 80 jaar of minimale grootte van 80 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven 

maaiveld (250 centimeter stamomtrek);
• ecologische waarden voor aanwezige flora en fauna en/of conform de gemeentelijke lijst van ecologische 

boomsoorten, met een minimale leeftijd van 50 jaar of minimale grootte van 50 centimeter stamdiameter op 1,3 meter 
boven maaiveld (157 centimeter stamomtrek);

• cultuurhistorische waarden als herdenkingsboom, onderdeel van monumentaal stads- of dorpsgezicht, of in ensemble 
met monumentaal/historisch pand;

• dendrologische waarde door de aanwezigheid van maximaal 10 volwassen exemplaren van de soort binnen de 
gemeente;

• beeldbepalende waarde door een grote bijdrage aan de beeldkwaliteit van de openbaar toegankelijke leefomgeving 
met een minimale leeftijd van 50 jaar.

• beeldbepalende waarde door een grote bijdrage aan het karakter en de herkenbaarheid op straat-, 
wijk- of dorpsniveau met een minimale leeftijd van 50 jaar. 

Regels voor aanwijzing van waardevolle bomen Bergen 
onder de Omgevingswet 



Afwegingskader en verordeningsregels

• Verdere uitwerking van het afwegingskader door gemeentelijke werkgroep in Verordening 
Fysieke Leefomgeving (implementatie Omgevingswet)

• Complete Verordening wordt te zijner tijd (eind 2021) voor besluitvorming voorgelegd aan 
de Gemeenteraad.



Proces ten behoeve van geactualiseerde 
Monumentale Bomenlijst

• Nalopen en beoordelen bomen op huidige lijst (1e kwartaal)
• Reactie en eventuele aanvulling door NGO op nieuwe conceptlijst
• Nominatie van nieuwe bomen door particuliere eigenaren (alleen eigen bomen)
• Beoordelen aanvullingen (NGO en particulier) (2e kwartaal)
• Nieuwe lijst aanbieden ter vaststelling door College B&W (3e kwartaal)
• Besluit zenden aan particuliere eigenaren van Monumentale bomen (3e kwartaal)
• Publicatie van de geactualiseerde lijst (3e kwartaal)
• Mogelijkheid tot bezwaar (alle belanghebbenden) (4e kwartaal)



Vragen?
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