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G.Oude Kotte
openbaar
Nee
Nee

Onderwerp: vaststellen Lijst Monumentale bomen Heerhugowaard 2014
Probleemstelling:
Per 4 oktober 2011 is het voor de eigenaar van een boom vergemakkelijkt om deze te kappen. Wanneer een boom niet op de ‘’lijst
Monumentale bomen’’(lijst) staat vermeld is geen kapvergunning meer noodzakelijk voor de eigenaar. Op 27 september 2011 heeft
de raad de eerste lijst vastgesteld. In de loop der jaren kunnen bomen worden toegevoegd (of afvallen door kap en/of ziekte). Dit jaar
dient de lijst "Monumentale bomen Heerhugowaard' weer opnieuw te worden vastgesteld als bijlage van Apv artikel 4.11 "Het bewaren
van houtopstanden". Per 28 maart 2013 is deze bevoegdheid middels raadsbesluit aan uw College gedelegeerd.
Het college besluit:
1.De aangepaste lijst ‘Monumentale bomen Heerhugowaard’ als onderdeel van Apv artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het
vellen van houtopstanden vast te stellen;
2.De wijziging van de Apv publiceren in het Stadsnieuws en weer te geven op de website www.heerhugowaard.nl/bomen.
Akkoord/Vka

S

B

W

W

W

W

W

B&W d.d.
15 juli 2014
Nummer:

Bespreken

Opmerking

Embargo tot:
Nee

Beslissing:
Het college besluit:
1.De aangepaste lijst ‘Monumentale bomen Heerhugowaard’ als onderdeel van Apv artikel 4.11
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vast te stellen;
2.De wijziging van de Apv publiceren in het Stadsnieuws en weer te geven op de website
www.heerhugowaard.nl/bomen.
Advies van commissie:

Raadsbehandeling d.d.

Ter inzage voor:
Kopie besluit naar:
Bestuurder

Begrotingswijziging:
T.Slats
Vraag/opmerking (1-3 regels)

Burgemeester

Secretaris

Wethouder MS

Wethouder CK

Wethouder LD

Wethouder GO

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp: vaststellen Lijst Monumentale bomen Heerhugowaard 2014
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Nee

-> Steller zorgt voor verstrekking kopieën.

Toelichting:
Met het vaststellen van de lijst 'Monumentale bomen Heerhugowaard'(lijst) werd op 27 september
2011 éénvan de laatste stappen genomen binnen de doelstelling om te dereguleren. Het vaststellen
van de lijstbetekende een mogelijkheid om over te stappen op de gedereguleerde model- Apv van artikelen 4.10 t/m4.12a "Het bewaren van houtopstanden". Op 28 maart 2013 is bevoegdheid tot het vast
stellen van de lijst middels raadsvoorstel gedelegeerd aan uw College. De lijst is een dynamische lijst
en dient ieder jaar door uw College opnieuw als bijlage van de Apv te worden vast gesteld.
In maart 2013 stonden er 640 monumentale bomen op de lijst. Hiervan zijn 225 bomen van particulieren.
Dit jaar staan er 727 monumentale bomen op de lijst, waarvan 248 bomen van particulieren zijn.
De reden dat bomen zijn toegevoegd aan de lijst is omdat zij aan de criteria en leeftijd voldoen. De reden
dat bomen weg zijn gevallen van de lijst, is wegens kastanjeziekte of iepziekte, waardoor de toekomstverwachting van de boom laag is. Enkele bomen zijn afgevallen wegens stormschade afgelopen jaar.
Bij de afdeling Omgevingsvergunning is één aanvraag in het afgelopen jaar voor een kapvergunning
binnen gekomen, welke niet in behandeling is genomen. Er zijn geen vergunningen voor kap verleend.
In de bijlage vindt u de complete lijst. Voor onze inwoners wordt deze lijst na vaststelling zichtbaar
gemaakt op een online kaart op www.heerhugowaard.nl/bomen. De eigenaren van een particuliere
boom, worden middels een brief op de hoogte gebracht.
Achtergrond informatie
Per 4 oktober 2011 is het voor de eigenaar van een boom vergemakkelijkt om deze te kappen. Wanneer
eenboom niet op de lijst Monumentale bomen staat vermeld is geen kapvergunning meer noodzakelijk
voor de
eigenaar. Indien wij als gemeente eigenaar zijn van een boom en een derde vraagt om verwijdering
geldtvisie 6 "Bomen als structuurdragers" als vastgesteld beleid op 27 september 2011 door de raad.
Wanneer
een boom wel op de lijst vermeldt staat moet een kapvergunning bij de afdeling Omgevingsvergunningworden aangevraagd. De lijst 'Monumentale bomen Heerhugowaard' is een dynamische lijst. In
de loop der jaren kunnen bomen worden toegevoegd (of afvallen door kap en/of ziekte). Elk jaar wordt
de lijst opnieuw aan uw College aangeboden. zodat de bijlage in de Apv up-to- date blijft.
Het college besluit:
De aangepaste lijst ‘Monumentale bomen Heerhugowaard’ als onderdeel van Apv artikel 4.11
1.
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vast te stellen;
De wijziging van de Apv publiceren in het Stadsnieuws en weer te geven op de website
2.
www.heerhugowaard.nl/bomen.
N.A. van Excel
hoofd afdeling Wijkbeheer
Bijlage bij Besluit tot vaststelling Lijst monumentale bomen Heerhugowaard 2014 ex artikel 4:11 Apv
Bijlagenr.
Bij-14-439
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Naar B&W, Commissie, Publiceren op websiRaad?
te:
(invullen welke)
ja

