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Onderwerp Bomen in de Erfgoedverordening

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, Raadsvoorstet vaststelting nieuwe

Erfgoedverordening

Beteidsterrein

Portefeuitlehouder B&W

Schriftelijke vraag

Op de agenda van de commissievergadering van donderdag 13 aprit a.s. staat het raadsvoorstel
vaststetling nieuwe Erfgoedverordening.

De VLP heeft hierover nog de navotgende vragen:

1) Monumentale bomen maken geen onderdeel uit van de Erfgoedverordening van de gemeente

Roosendaal. Er zijn gemeenten waarbij de monumentate bomen wel zijn opgenomen in de

Erfgoedverordening van de gemeente. Kunt u toetichten waarom er in de gemeente

Roosendaal voor gekozen is om monumentate bomen niet in de Erfgoedverordening van de

gemeente op te nemen?

2) Hoeveel bomen kent de gemeente Roosendaal die in het verteden behoorden tot de tijst met

monumentate bomen (thans opgenomen in de digitate Bomenkaart van de gemeente)?

3) Zijn hier de laatste jaren nog bomen bijgekomen of afgehaatd?

4l Bent u, net ats de VlP-fractie, van mening dat met de nieuwe Erfgoedverordening zich een

kans voordoet om ook de monumentate bomen in de gemeentetijke Erfgoedverordening op

te nemen, zodat deze ook voor toekomstige generaties behouden btijven? Zo niet, kunt u

toetichten hoe het behoud van monumentate bomen, ook voor de lange termijn, geborgd is?

Namens de fractie van de VLP, Jos Heeren



Wij beantwoorden de vragen ats volgt:

Ad 1:

De Erfgoedverordening is gebaseerd op de modetverordening van de VNG. De verordening is met het

oog op uniformiteit in samenwerking met vertegenwoordigers van de D6-gemeenten opgesteld.

Daarbij had iedere vertegenwoordiger de mogetijkheid rekening te houden met de 'couteure locale'

van de eigen gemeente. Zo bevat de Roosendaalse verordening een aantat 'Roosendaatse aspecten'

zoals de bescherming van beetdbepatende panden, gevetwandwaarden en dergetijke. De bescherming

van monumentale bomen via de erfgoedverordening is daarin niet overwogen (zie ook 4.).

Ad2en3:

Y66r 2009 beschikte de gemeente Roosendaal over een tijst van monumentale bomen. ln het kader

van het Project 'vereenvoudiging regetgeving' is deze tijst in 2009 komen te vervalten. De op

voornoemde tijst geptaatste bomen zijn thans opgenomen in de digitate Bomenkaart van de

gemeente. Deze bomenkaart is uitgebreid met bomen die onderdeel uitmaken van grotere

groenstructuren zoats parken en laanstructuren. Dat betekent, dat de taatste jaren bomen aan de

kaart zijn toegevoegd. Echter: er zijn ook (monumentate) bomen gekapt, soms omdat sprake was van

ziekte en teloorgang van de betreffende boom en soms vond kap plaats vanwege andere belangen.

Echter: er vindt attijd een afweging plaats waarbij het zo is, dat de op Bomenkaart opgenomen bomen

niet zonder kapvergunning gekapt mogen worden. Daarbij getdt dat eerst nut en noodzaak zal moeten

worden aangetoond om tot kap over te gaan.

Ad 4:

Nee. ln 2009 is een bewuste keuze gemaakt voor vereenvoudiging van regelgeving in de vorm van een

(digitate) Bomenkaart van de gemeente.

Met de beleidsregel voor houtopstanden, vastgestetd door ons cotlege op 2l aprit 2009 (en taatstetijk

geactuatiseerd in 2016)wordt naar ons oordeel in voldoende mate bescherming geboden aan de

bijzondere (monumentate) bomen binnen ons gemeentetijk grondgebied.

Nadere toetichting op de beteidsregel:

Voor het kappen van houtopstanden welke voorkomen op de bomentijst zal te atlen tijde een

kapvergunning aangevraagd moeten worden waarbij atteen bij zéér grote uitzondering een

kapvergunning zaI worden verteend.

Bij aanvragen tot het kappen of verptanten van houtopstanden op de bomentijst wordt het

zogenaamde ADC-criterium gehanteerd:

. A. zijn er Alternatieven, bijvoorbeeld kan het project ook op een andere manier of op een

andere tocatie worden uitgevoerd?

. B. zijn er met het project Dwingende redenen van groot openbaar belang gemoeid?

. C. ls de Compensatie van de aantasting afdoende geregetd?



Dit betekent dus dat er atlereerst moet worden gezocht naar atternatieve oplossingen om de kap van

de boom te voorkomen (inpassen van de boom in een ontwikketingsptan bijvoorbeetd). Atteen als die

er niet zijn én er dwingende redenen van groot openbaar betang in het spel zijn kan er een

verptant/kapvergunning worden verteend en dan is er per definitie compensatie vereist.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Toine Theunis,

wethouder monumenten,




