
AMENDEMENT 8 van 2022
Ecologische waarde als primair criterium voor 

waardevolle 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 als primair criterium voor waardevolle bomen’ 
indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: 3598-2022, behorende bij agendapunt 13 van 
de raadsvergadering van 3 maart 2022.

Het amendement luidt als volgt:

Constaterende dat:
• In het voorliggende Bomen Beleidsplan 2022-2037 de leeftijd van een boom het primaire 

criterium is om eventueel aangewezen te kunnen worden als waardevolle boom

• Pas als aan het leeftijdscriterium voldaan wordt, er naar secundaire criteria wordt gekeken, 
waaronder beeldbepalendheid, ecologische waarde en cultuurhistorische waarde

Overwegende dat:
• Bomen die nog niet aan het leeftijdscriterium voldoen evengoed van grote ecologische waarde 

voor de omgeving kunnen zijn

• Bomen vanuit ecologisch oogpunt daardoor ook beschermingswaardig kunnen zijn omdat de 
waarde die deze vertegenwoordigen moeilijk vervangbaar is

• Alleen de leeftijd van een boom derhalve te beperkt is als primair criterium om als waardevol 
aangewezen te kunnen worden

Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit daarom als volgt te 
wijzigen:

• De passage in het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 op pagina 23: ‘’Voor waardevolle 
bomen gelden in veel gevallen dezelfde criteria maar deze moeten minimaal 60 jaar oud zijn. 
Ook deze bomen dienen een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar en hier wordt 
vooruit gekeken naar een mogelijke status van monumentaal op termijn.’’

Te vervangen door:

• ‘’Voor waardevolle bomen gelden in veel gevallen dezelfde criteria maar deze moeten ofwel 
minimaal 40 jaar oud zijn, of van grote ecologische waarde zijn voor de omgeving welke 
vastgesteld dient te worden middels een onafhankelijke ecologische toets. Ook deze bomen 
dienen een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar en hier wordt vooruit gekeken 
naar een mogelijke status van monumentaal op termijn.’’

Datum: 3 maart 2022
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