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VERZONDEN

17 MEI 2022

Geachte heer/ mevrouw,
In uw e-mailbericht van 15 april 2022 stelt u vragen over de Monumentale
Bomenlijst.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen
ons antwoord daarop.
Vraag 1: Hoeveel van deze bomen op de lijst zijn er nog daadwerkelijk ? en hoe
controleert het college dit ?
De lijst bevat nu 285 bomen. De controle van de 'Monumentale Bomenlijst' is onlangs
opgestart. De lijst bevat zowel bomen van de gemeente als van derden. De status van
de gemeentelijke bomen is inmiddels bijgewerkt. De status van de bomen van derden
worden aansluitend gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt. Doel is om een nieuw
overzicht te maken en dit te publiceren in een digitale kaart die te raadplegen is via de
website van de gemeente.
Vraag 2: Bestaat er een lijst van bomen die inmiddels gekapt zijn ? zo ja kunt u
deze meesturen.
Er is geen actuele lijst van bomen op de lijst die inmiddels gekapt zijn. Dit wordt
binnenkort geïnventariseerd.
Vraag 3: Zijn de bomen die gekapt zijn vervangen door nieuwe bomen ? al dan
niet op een andere plek. En bestaat hier ook een lijst van ? zo ja kunt u deze mee
sturen
Gekapte bomen in eigendom van de gemeente zijn één op één vervangen. Bij bomen
van derden die met verleende vergunning zijn gekapt wordt altijd een herplantplicht
opgelegd. Vanuit het team Handhaving wordt hier actief op gecontroleerd. Er is geen
bestaande lijst hiervan, deze wordt binnenkort opgesteld.
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Vraag 4: Word er ooit nog wel eens een boom toegevoegd aan deze lijst ? oftewel
word de lijst tussentijds nog van een update voorzien ?
Er zijn tussentijds geen nieuwe bomen aan de lijst toegevoegd. De update bestaat op
dit moment uit een controle of de lijst nog overeenkomt met het werkelijk aanwezige
bomenbestand buiten. Ook zal een actie worden opgestart om te beoordelen of
bomen kunnen worden toegevoegd aan de lijst.
Vraag 5: Is het college ervan op de hoogte dat deze lijst sinds 2012 geen
noemenswaardige update heeft gekregen en eigenlijk achterhaald is ?
Het college is op de hoogte van de status van de 'Monumentale Bomenlijsť. Reden
waarom de lijst nu wordt bijgewerkt. Eerder is besloten een update van de lijst samen
te laten lopen met de update van de Bomenverordening en de invoering van de
Omgevingswet. Door de vele personele wisselingen binnen de gemeente en de
onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet is dit niet eerder uitgevoerd.
Vraag 6: Hoe toetst het college als er een kapvergunning word aangevraagd of
deze boom wel of niet gekapt mag worden ? word hiervoor de Waardevolle 81
Monumentale bomenlijst geraadpleegd ?
Als een kapvergunning wordt aangevraagd wordt getoetst of de betreffende boom
vermeld staat op de 'Monumentale Bomenlijsť. Daarnaast wordt bij een kapaanvraag
getoetst of de boom voorkomt op de kaart 'Beschermde Groenelementen’. Deze kaart
is onderdeel van de notitie 'Kader bomenbehoud gemeente Steenbergen' Als dit het
geval is wordt het vergunningentraject opgestart.

Hoogachtend,
f
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,

; MBA

2

