
AMENDEMENT 7 van 2022
Ecologische waarde van bomen

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp 'Ecologische waarde van bomen', indienen met betrekking 
tot het raadsvoorstel 'Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037', zaaknummer 3598-2022, 
behorende bij agendapunt 13 van de raadsvergadering van 3 maart 2022.

Het amendement luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Velsen

constateert dat:
- de Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb) tot doel heeft in het wild levende planten en 

dieren te beschermen, waarbij gemeenten en initiatiefnemers verplicht worden om 
zorgvuldig te werken ten aanzien van flora en fauna, getoetst met een ecologische 
quickscan;

- er in het voorgestelde Bomenbeleidsplan geen aandacht is voor de ecologische waarde 
van bomen;

overweegt dat:
- de ecologische waarde van bomen en hun bijdrage aan de biodiversiteit belangrijke 

criteria zijn bij de aanplant en het behoud van bomen;
- het wenselijk is dat een onafhankelijke ecologische toets onderdeel is van 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet;

en besluit:
- het voorgestelde raadsbesluit te wijzigen in: "Het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 

gewijzigd vast te stellen, namelijk met de volgende twee aanvullingen:
- in hoofdstuk 3.2 op p. 18 onder 'Ambitie 2':

"We gaan de baten van de bomen in Velsen vergroten. Naast het behoud van het areaal 
bomen in aantallen gaan we bij de aanplant en behoud van bomen ook uit van de 
waarde (ecosysteemdiensten ) die bomen over de langere termijn vertegenwoordigen en 
van hun ecologische waarde, waarbij standaard gebruik gemaakt wordt van 
inheemse soorten passend bij de locatie. Dit geldt ook voor bomen die bij 
(bouw)ontwikkelingen betrokken zijn. De bijdrage van een boom als het gaat om 
ecosysteemdiensten (zie paragraaf 2.3) en aan de biodiversiteit bepaalt mede de 
keuze voor soort, ondergrond en de status die een boom krijgt."

- aan het einde van hoofdstuk 4.1 op p. 25:
Ecologische waarde van bomen
Bomen hebben een ecologische waarde en de algemene zorgplicht van de Wet 
Natuurbescherming (Wnb) geldt altijd. Bij het plannen en uitvoeren van een 
project of werk moet de aanvrager hiermee rekening houden. Het is de taak van de 
gemeente om te controleren of de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
volledig is. De gemeente moet in dat kader toetsen of de aanvrager al dan niet 
terecht heeft aangegeven of de handeling geen gevolgen heeft voor de 
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biodiversiteit en voor beschermde soorten of gebieden. Bij aanvragen voor een 
omgevingsvergunning kan een onafhankelijke ecologische quickscan 
noodzakelijk zijn om: 
1. te beoordelen of er beschermde soorten in het projectgebied voorkomen, welke 
effecten het project daarop heeft en of daarmee verbodsbepalingen van de Wnb 
overtreden worden; daarbij kan het noodzakelijk zijn vervolgonderzoek uit te 
voeren indien de quickscan onvoldoende uitsluitsel geeft over te verwachten 
beschermde soorten;
2. en (daarmee) te beoordelen of er moet worden aangehaakt bij de Wnb, en/of 
3. welke vergunningsvoorwaarden moeten worden verbonden aan de 
omgevingsvergunning. 
Een vergunning kan worden geweigerd als de boom levensruimte biedt aan 
beschermde plant- en/of diersoorten, die aangewezen zijn door het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waaronder vleermuizen, maretak en 
alle vogels (zie op de internetsite: www.minlnv.nl), dan wel wanneer het vellen een 
onevenredig negatief effect zou hebben op de ecologische kwaliteit van het gebied 
en omgeving."
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