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Aan:  College van Burgemeester & Wethouders, leden Gemeenteraad en  
          burgerraadsleden van Leiderdorp, 
          Postbus 35, 
          2350 AA Leiderdorp.  
                   
Leiderdorp, 12 mei 2018. 
 
Betreft: Expliciete aanvulling namens Bomenstichting op reactie Nota Zienswijzen 
             mbt  Verordening op de Beplantingen 2018. 
 
  
Geachte Burgemeester & Wethouders, leden van de Gemeenteraad en 
burgerraadsleden,  
 
Op dit moment  ligt ter bespreking bij u o.a. de Nota Zienswijzen behorende bij de 
vaststelling van de Verordening op de Beplantingen Leiderdorp 2018.  
 
Ik wil u - namens de Bomenstichting (landelijk) -  het volgende mededelen als 
expliciete aanvulling op de reactie in de beantwoording en als concepttekst staat 
opgenomen, te weten: 
 

1) De reactie op onze zienswijze met betrekking tot het niet in werking treden van 
artikel 4.6 Wet natuurbescherming is niet behoorlijk. Gesteld wordt dat wij 
hebben aangevoerd dat de beperking tot houtopstanden op erven of in tuinen 
en tot uit populieren of wilgen bestaande rijbeplantingen niet nodig is omdat, 
door het niet in werking treden van artikel 4.6, ook fruitbomen en 
windschermen (4.1 c), kerstbomen (d), kweekgoed (e), beplanting voor 
houtige biomassa (h) beschermd kunnen worden. Dit is een verkeerde 
weergave van onze zienswijze. Wij hebben niets gezegd over kerstbomen, 
kweekgoed en houtige biomassa. Wij hebben gezegd dat ook uit andere 
boomsoorten bestaande rijbeplantingen, fruitbomen en solitaire bomen in het 
buitengebied die niet op erven of in tuinen staan, door de verordening kunnen 
worden beschermd. De reactie op de zienswijze geeft geen antwoord op dit 
redelijke argument.  

 
Verder wijs ik nog op het volgende. 
 
        2) In de toelichting wordt gesuggereerd dat de voorgestelde verordening 
            ruimere bescherming biedt van bomen buiten de bebouwde kom dan in  
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               werkelijkheid mogelijk zal zijn als deze verordening wordt aangenomen.  
 
               In de toelichting staat de volgende tekst: 
               “Op grond van artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming is de  
               gemeenteraad niet bevoegd regels te stellen ter bewaring van bossen en 
               andere houtopstanden buiten de bebouwde kom, tenzij het gaat om de  
               bewaring van houtopstanden op erven en in tuinen, beplantingen van 
               bomen die als geheel kleiner zijn dan 10 are en bomen in een rijbeplanting,  
               bestaand uit minder dan twintig bomen of bestaand uit populieren of wilgen. 
 
               Voor de laatste houtopstanden kunnen in beginsel dus wel regels worden  
               gesteld. Dat doet de gemeenteraad van Leiderdorp via artikel 2, lid 1,  
               onderdeel b van deze verordening.” 
 
               Fout 1: artikel 4.6 is niet in werking getreden, dus de gemeenteraad is wel  
               bevoegd. 
               Fout 2: artikel 2, lid 1, onderdeel b, van de voorgestelde verordening regelt 
               niet dat ook bescherming wordt geboden aan beplantingen buiten de 
               bebouwde kom van bomen die als geheel kleiner zijn dan 10 are en bomen  
               buiten de bebouwde kom in een rijbeplanting, bestaand uit minder dan 
               twintig bomen (tenzij het gaat om populieren of wilgen). In artikel 2, eerste 
               lid (waar is het tweede lid?), onderdeel b, wordt de bescherming van  
               houtopstanden buiten de bebouwde kom immers beperkt tot houtopstanden 
               op erven of in tuinen en uit populieren of wilgen bestaande: 
               1°. wegbeplantingen; 
               2°. beplantingen langs waterwegen, en 
               3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden. 
 
Verder wijs ik erop dat het toepassingsbereik van de voorgestelde verordening 
beperkt is tot houtopstanden. Zie artikel 2. 
 
              3) Maar er worden ook regels gesteld ten aanzien van beplantingen. Zie  
              artikel 6, waarin wordt gesproken over bomen en/of beplantingen. Onder 
              beplantingen worden gelet op het voorgestelde artikel 1, eerste lid (waar is 
              het tweede lid?), onder a, ook bloemen en planten verstaan.  
              Dit zijn zeker geen houtopstanden. Gelden de regels voor bomen en  
              beplantingen in artikel 6 (de groentoets) ook buiten de bebouwde kom? Dat   
              lijkt volgens ons best wel nuttig.  
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Daarom lijkt het de Bomenstichting van belang om erop aan dringen dat artikel 2, 
eerste lid, onderdeel b, wordt aangepast, zodat de verordening ook buiten de 
bebouwde kom geldt uitgezonderd windschermen, kerstbomen, kweekgoed etc. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Brussee 
Rozemarijntuin 179 
2353 PE Leiderdorp 
 
Contactpersoon & bomeninspecteur Bomenstichting                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


