
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum:    Verzenddatum:   

Behandeld door: 

Zaak: 2019-027964 

Klaas Kiewiet 

 

Mailadres: klaas.kiewiet@midden-groningen.nl 

 

 

   

  

Onderwerp: Beleidsnotitie waardevolle en monumentale houtopstanden 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Wij hebben op 17 december 2019 de Beleidsnotitie Waardevolle en monumentale houtopstanden, 

de Lijst Waardevolle en monumentale houtopstanden Midden-Groningen en Nadere regels subsidie 

waardevolle en monumentale houtopstanden vastgesteld. 

 

Het betreft uitvoeringsbeleid, nadere uitwerking van de nota Openbaar Groen 2020-2024. In deze 

nota Openbaar Groen, vastgesteld door uw raad op 19 september 2019, is de ambitie verwoord ten 

aanzien van het beschermen van waardevolle en monumentale bomen. De door ons college 

vastgestelde Beleidsnotitie waardevolle en monumentale bomen, de Bomenlijst en de 

subsidieregeling voor particuliere boomeigenaren zijn nadere uitwerkingen van deze nota. 

 

De notitie heeft tot doel om voor waardevolle en monumentale houtopstanden tot een bestuurlijk 

vastgesteld beleid te komen. Enerzijds door kaders te harmoniseren en te standaardiseren, 

anderzijds door kaders te formuleren die voorzien in bescherming, en het stimuleren en faciliteren 

van tijdig en vakkundig onderhoud aan oudere houtopstanden, met name bij particulieren. In de 

notitie zijn criteria uitgewerkt op basis waarvan een geactualiseerde bomenlijst is samengesteld. 

Een houtopstand komt in aanmerking voor de monumentale status wanneer deze een minimale 
leeftijd van 75 jaren heeft en tenminste aan één van de criteria voldoet: belangrijke 
beeldbepalende functie, cultuurhistorische waarde, bijzondere verschijningsvorm, dendrologisch 
waardevol, belangrijke natuurwaarde (ecologische waarde), zeldzaam. Ook bomen, aangeplant ter 
herdenking van bijzondere gebeurtenissen (herdenkingsbomen) komen voor registratie in 
aanmerking. Een houtopstand komt in aanmerking voor de status waardevol wanneer deze voldoet 
aan één van vorengenoemde criteria, maar nog niet de leeftijdgrens van 75 jaren heeft bereikt. De 
Lijst waardevolle en monumentale houtopstanden is een harmonisatie en actualisatie van de Lijst 
Beeldbepalende bomen Hoogezand-Sappemeer, de Lijst Beeldbepalende bomen Menterwolde en 
het register Waardevolle en monumentale bomen in Slochteren.  
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Met de wetenschap dat kennis en kunde voor onderhoud bij particuliere boomeigenaren van 
levende monumenten veelal ontbreekt, wordt tijdig en vakkundig onderhoud aan waardevolle en 
monumentale houtopstanden door erkende boomverzorgingsbedrijven gestimuleerd. Hiervoor is de 
subsidieregeling voor particuliere boomeigenaren voor onderzoek, bescherming en onderhoud 
vastgesteld.  
 
Er is financiële dekking binnen de door uw raad vastgestelde begroting. 
 
De APV Hoofdstuk 4, Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden, juridische kader, moet worden 
aangepast op het gewijzigd beleid ten aanzien van waardevolle en monumentale bomen. Het 
voorstel zal samen met een algemene aanpassing van de APV 27 februari 2020 ter besluitvorming 
aan uw raad worden aangeboden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


