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Datum vezoek: 25 augustus 2015

Aan: Wethouder Schenk

Betreft: Veelmonumentale bomen in Roosendaal

ln het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de
Bomenstichting van nationaal belang zijn. ln veel gevallen gaat het om bomen met een hoge
leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheídswaarde, of een
beeldbepalende functie voor de omgeving.

Mede naar aanleiding van een artikel in BN de Stem, waarin melding wordt gemaakt van het
feit dat Roosendaal met ruime voorsprong het hoogst aantal monumentale bomen van
Nederland heeft geregistreerd, heeft de Roosendaalse Lijst de nodige vragen:

1. Hoe komt het dat Roosendaal zo buitensporig veel monumentale bomen heeft ten
opzichte van alle andere Nederlandse gemeentes?

2. Wat hanteert de gemeente Roosendaal als de definitie van, of de criteria voor, een
monumentale boom om deze status te krijgen?

3. Wat was de werkwijze van inventariseren volgens deze criteria en wie heeft dit
uitgevoerd?

4. Wat ís het gemeentelijk beleid met betrekking tot monumentale bomen en met name:
a. Wat zijn de rechten en verplichtingen die een eigenaar van een monumentale

boom krijgt opgelegd?
b. ls er (financiële) ondersteuning die een eigenaar van een monumentale boom

vanuit de gemeente kan krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit wordt
deze hulp betaald?

5. Waarom is het fonds monumentale bomen opgeheven?
6. Op de digítale bomenkaart staan alle bomen en houtopstanden die niet zonder

vergunning gekapt mogen worden.
htlD:l/rsdetl.publiceer.c-sam.nlA/iewer.aspx?map=Bomenkaart&orofileName=Mobile
Zijn dit allemaal monumentale bomen?

7. Zo nee:
a. ls er een aparte kaart met de monumentale bomen beschikbaar?
b. Wat zijn dan de criteria voor, en het beleid van, de niet monumentale bomen

op de digitale bomenkaart,
c. Hoe (en door wie) zijn de niet monumentale bomen dan geselecteerd?

8. Ziin alle (niet) monumentale bomen gefotografeerd tijdens het samenstellen van de
lijst? En zijn deze foto's (digitaat) te raadptegen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen en CharlGoossens



Beantwoording;

1. ln 1997 heeft gemeente Roosendaal een gemeentelijke inventarisatie van
monumentale bomen vastgesteld. Dit betrof zowel gemeentelijke als particuliere
bomen. De gehele inventarisatíe is aan de Bomenstichting aangeboden en nagenoeg
geheel overgenomen in hun bestanden.

2. De gemeente Roosendaal past de bijzondere status'monumentale boom' niet meer
toe en hanteert daarom geen definitie of criteria daartoe.

3. De eerste inventarisatie in 1997 is uitgevoerd door vrijwilligers van natuurorganisaties
en vervolgens door een extern boomtechnisch adviesbureau (OBTA De Linde)
beoordeeld.

4. Met de vereenvoudiging regelgeving in 2009 is de APV gewijzigd en is de
kapvergunningprocedure aangepast. Sindsdien is een bomenlijsU-kaart actueel. Alle
bomen die voorheen als monumentalwaren bestempeld zijn opgenomen in de
bomenkaart. Voor alle bomen die op die lijst staan geldt dat een
kapvergunningprocedure doorlopen moet worden voordat gekapt kan worden.
a. Status gemeentelijke monumentale boom is vervallen. Rechten en plichten van
eigenaren van bomenkaartbomen zijn als die van alle andere boomeigenaren, met
als uitzondering dat voor kappen een kapvergunningprocedure geldt.
b. De gemeente heeft geen regeling voor financíele ondersteuning. Door aanmelding
van de bomen bíj de Bomenstichting was bedoeld dat subsidiemogelijkheden van die
partij bereikbaar zouden worden voor boomonderhoud.

5. Er is nooit echt sprake geweest van een fonds monumentale bomen. Er was altijd wel
een deel van het groenonderhoudsbudget beschikbaar voor jaarlijkse controle van
monumentale bomen, ook de partÍculiere, waarna de eigenaren de rapportages
ontvingen met daarin adviezen voor onderhoud e.d. Deze extra controles en
advisering wordt niet meer gedaan, vanwege bezuinigingen, maar ook omdat de
inventarisatie monumentale bomen is opgegaan in een groter bestand met
bomenkaartbomen en ook de bijzondere status kwam te vervallen.

6. Nee. Alle bomen uit de oorspronkelijke inventarisatie monumentale bomen zijn wel
onderdeel van de bomenkaart. De bomenkaart is echter uitgebreider dan enkel die
bomen.

7. a. Nee, deze worden niet meer apart bijgehouden.
b. Bomenkaart is samengesteld uit Gemeentelijk inventarisatie monumentale bomen,
bestand Bomenstichting, Provinciale monumentale bomeninventarisatie, Provinciale
cultuurhistorische waardenkaart, waardevolle landschapselementen van de
gemeentelijke bosbeheerkaart en een aanvullende inventarisatie door vrijwilligers van
MAR. Beleid is vastgelegd in beleidsregels voor Houtopstanden.
c. zie b.

L Nee

Met vriendelijke groet,

Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer openbare ruimte


