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Agendapunt

Onderwerp Het Monumentale Bomenbeleid

Meegezonden stukken het Monumentale Bomenbeleid·
het Reglement van de Adviescommissie Monumentale Bomen ·
het registratieformulier Monumentale Bomen stadsdeel Slotervaart·

Ter inzage gelegde stukken geen·

Besluit het Monumentale Bomenbeleid van het stadsdeel Slotervaart vast te stellen;1.
de volgende personen te benoemen als lid van de Adviescommissie Monumentale 2.
Bomen stadsdeel Slotervaart:
a voorzitter: Hans Schipaanboord (hoofd Groen/NME)
b lid: Patrick Tramper (ontwerper openbare ruimte)
c lid: Hans Metz (hoofd Ruimtelijke Ordening)
d lid: Sandro Hooft (opzichter groen)
e lid: Hans Kaljee (bomenconsulent dienst Ruimtelijke Ordening, Centrale Stad 
Amsterdam);
de volgende personen te benoemen als reservelid:3.
a Joris Broekhuizen (ontwerper openbare ruimte)
b Cor Hotting (natuur- en milieucoördinator);
de volgende persoon aan te wijzen als secretaris van de adviescommissie:4.
Sandra Horstman (administratief medewerkster BOR);
het Reglement van de Adviescommissie Monumentale Bomen vast te stellen;5.
de Adviescommissie opdracht te geven tot het opstellen van een Monumentale 6.
Bomenlijst.

Toelichting (bijv. vorig 
besluit/relatie met overige 
bestuurlijke 
uitgangspunten)

In de Kapverordening 2006 - door de Stadsdeelraad in maart 2006 vastgesteld - is gesteld 
dat het Dagelijks Bestuur een lijst van monumentale bomen opstelt. Tevens is opgenomen 
dat het Dagelijks Bestuur een adviescommissie instelt en dat ze aangaande de 
adviescommissie een reglement opstelt. 
Daarnaast heeft de Stadsdeelraad in juli 2007 - bij de vaststelling van de Groenvisie - 
gevraagd om het tot stand komen van een monumentale bomenlijst prioriteit te geven. 

Het concept Monumentale Bomenbeleid heeft ter inzage gelegen van 5 maart 2008 tot en 
met 15 april 2008.
Er zijn geen reacties ontvangen. 
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Motivering besluit Argumenten:
meest bijzondere bomen extra beschermen1.1.
Bomen kunnen om diverse redenen bijzonder zijn, bijvoorbeeld vanwege de 
esthetische waarde, dendrologische waarde, enz..  Om deze bijzondere bomen het 
predicaat 'monumentale boom' te geven en zodoende extra te beschermen, is beleid 
opgesteld. 
de monumentale status wordt beoordeeld door deskundigen2.1.
Zowel bewoners als beheerders van het stadsdeel kunnen bomen voordragen voor 
de monumentale status. Er dient een Adviescommissie Monumentale Bomen te 
worden benoemd, die als primaire taak krijgt te beoordelen of de voorgedragen boom 
de monumentale status verdient. 

Kanttekeningen (risicofactoren):

Urgentie van het besluit Normaal

Behandeling in 
raadscommissie

17-09-2008  Milieu, Stadsdeelwerken, Verkeer & Vervoer, EZ, Werkgelegenheid, I&A, 
Kunst & Cultuur, Buurtbeheer, Sport

Behandelingwijze in cie kennisneming

Besluitvorming in deelraad nee

Adviezen overige 
Sectoren/OR

Sector/Afd.: Paraaf: Toelichting:

BMO

MID/FIN

Advies financiën
dekking - 434850/7581 en 7571

Communicatie:
Resultaat inspraak/
te regelen inspraak

De inspraaktermijn is inmiddels verlopen (5 maart 2008 t/m 15 april 2008). Er zijn geen 
inspraakreacties ontvangen.
zie DBB-2008-02-26-002 /SLOV/2008/1905

Participatie: Indien van 
toepassing trede aangeven

Bewoners en belanghebbenden worden actief betrokken bij het inventarisatiegedeelte van 
de monumentale bomenlijst. Ze krijgen de kans zelf bomen voor te dragen voor de 
monumentale status. Er zal een leidraad opgesteld worden waarin criteria en voorwaarden 
omschreven staan. 

Opname infopagina 
Westerpost

ja

Weergave besluit nee
Inhoudelijk artikel ja
Persbericht nee

Te verzenden stukken nee

Beh. ambtenaar A. Vermeulen
Toestelnummer 020 798 9259
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Sector/afdeling Stadsdeelwerken/BOR

paraaf sectorhoofd paraaf portefeuillehouder(s) paraaf stadsdeelsecretaris

Besluit DB

Paraaf SDS


