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Het raadsbesluit omvat ook een aanpassing van de grenzen van de bebouwde kom in het kader van de 
Wet Natuurbescherming. 

 Heeft het vaststellen van de nieuwe grenzen nog consequenties die de Wet Natuurbescherming 
overstijgen?

Neen, deze vaststelling betreft alleen de begrenzing voor de Wet Natuurbescherming.

 In welke documenten/besluiten worden verder grenzen van de bebouwde kom 
gehanteerd/vastgesteld?

Daar is geen overzicht van voorhanden. In ieder geval kennen naast de Wet natuurbescherming 
ook de Wegenverkeerswet, de APV en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
eigen bebouwde kom grens (waarbij bij de Wabo deze grens niet door de gemeente wordt 
bepaald, maar is deze gekoppeld aan de feitelijke begrenzing van de bebouwing).

 Bestaan er verschillen tussen deze grenzen en zo ja, wat is de reden voor deze verschillen?

Ja, alle wetgeving kent bebouwde kom grenzen vanuit andere motieven. 

 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten, als de noodzaak daarvan is vastgesteld in een quickscan, worden 
voorzien van een Groentoets. 

 Welke rol speelt de raad bij het beoordelen van deze Groentoetsen?

De groentoets maakt onderdeel uit van de ruimtelijke bebouwing van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Indien de raad bij de ruimtelijke ontwikkeling bevoegd gezag is (dat is bij afwijkingen 
van het bestemmingsplan, niet zijnde kruimelgevallen of bij omgevingsvergunningen met een 
verklaring van geen bedenkingen) is de raad de goedkeurende instantie.

Door het gebruik van een herplantfonds is er geen directe relatie tussen de gevelde houtopstand en de 
herplant. 

 Hoe wordt dan gezorgd dat het uitgangspunt wordt nageleefd dat herplant gelijkwaardig of beter 
moet zijn?
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Dit doet zich slechts voor als niet “in natura” gecompenseerd kan worden. De gemeente krijgt in 
dit geval geld om te besteden aan verbetering van de groenkwaliteit, en heeft daarmee de 
kwaliteitsverbetering in eigen hand.

 Waarom wordt het instrument van de Bomenbalans niet genoemd in de verordening?

De verordening regelt wanneer en onder welke voorwaarden er gekapt mag worden. Dat staat los 
van een bomenbalans, dat meer een instrument is om inzicht te houden in aantallen.

Het geld uit het herplantfonds kan gebruikt worden voor ‘openbaar groen’. Dat lijkt mij breder dat alleen 
houtopstanden.

 Voor welke aanvullende zaken in het openbaar groen kan het fonds worden aangewend?

De gemeente Leiderdorp heeft een financiële voorziening groen, hierin worden financiën 
gereserveerd voor herplant (Herplantfonds). In de paragraaf ‘herplant en inboet van hoofdstuk 3 
‘Beheer en onderhoud’ uit het Bomenbeleidsplan is een en ander nader uitgewerkt.

Bij het niet herplanten en bij herplanten op een andere locatie in de gemeente staat er een 
financiële compensatie tegenover. Het bedrag wordt toegevoegd aan het gemeentelijke 
herplantfonds in de Voorziening Groen. De gemeente verzorgt de herplant.

Voorziening Groen
Is het niet mogelijk om op een plaats waar een boom is verwijderd een nieuwe boom aan te 
planten, dan wordt er een bedrag gestort in de gemeentelijke ‘Voorziening Groen’. Dit bedrag is 
bestemd voor het herplantfonds en krijgt daarom de omschrijving Herplantfonds mee bij storting.

Deze voorziening wordt gebruikt voor herplant van bomen op andere locaties in de gemeente, 
maar ook voor groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen. Onder de kosten van herplant 
verstaat de gemeente Leiderdorp de volledige financiering van:

 Aankoop en levering van de boom;

 Het opnemen van bestrating, het graven en voorbereiden van plantgaten, het daadwerkelijk 

planten van de boom en het herstel van de bestrating;

 De nazorg bij de boom voor een maximale duur van 3 jaar; en:

 De voorbereiding van de nieuw te planten bomen.

Ook wanneer een boom gekapt is zonder de benodigde omgevingsvergunning moet een nader te 
bepalen bedrag in rekening worden gebracht, dat toegevoegd wordt aan de Voorziening Groen.

 Kan het college een overzicht geven van de bestedingen uit het fonds, sinds de instelling daarvan, 
in ieder geval onderverdeeld naar houtopstanden en andere categorieën openbaar groen?

Hierdoor is het saldo van het fonds € 3.273,20 
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Er schijnt een marktplaats te bestaan waarop overheden (?) bomen publiceren die verplaatst gaan 
worden.

 Hoeveel bomen heeft Leiderdorp de afgelopen jaren ingebracht en hoeveel afgenomen via deze 
marktplaats en andere vergelijkbare kanalen?

Sinds vorig jaar is er een bomenmakelaar. Hier kunnen gemeenten bomen aanbieden die 
verplantbaar zijn, maar niet in de eigen gemeente hergebruikt kunnen worden. Ook kunnen 
gemeenten hier kijken of tussen het aanbod bomen zitten die geschikt zijn om bij hen in de 
gemeente aan te planten. Wij maken hier indien mogelijk gebruik van. Zowel voor het aanbieden 
als het afnemen van bomen. Leiderdorp heeft 17 bomen ingebracht (waar niemand zich voor 
gemeld heeft) en tot nu toe geen bomen afgenomen.

Noodkap

 Klopt de conclusie dat alleen de burgemeester bevoegd is tot het goedkeuren van noodkap?

Dat is correct.

Strafbepalingen: voor vrijwel alle artikelen geldt dat de strafbepaling gebeurt ikv omgevingsvergunning 
(Wabo). Artikel 11 (Instandhoudingsplicht en aanschrijving) en Artikel 12 (Bestrijding van iepziekte) vallen 
buiten de Wabo en hiervoor bepaalt de raad de straf. Omdat ‘de toegevoegde waarde daarvan beperkt’ is 
wordt hiervan afgezien. 

 Op basis van welke criteria is bepaald dat de toegevoegde waarde beperkt is?

De frequentie waarmee hiervan gebruik is gemaakt. 

 Wat zijn de gevolgen van dit besluit? Welke instrumenten heeft de gemeente om artikel 11 en 12 
te handhaven?

Daar staan de gebruikelijke bestuursrechtelijke middelen (aanschrijving bestuursdwang en 
dwangsom) voor.
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