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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 april 2018 

Onderwerp: Vaststelling verordening op de 

beplantingen 2018 en de 

Begrenzing bebouwde kom Wet 

natuurbescherming 2018 

 Aan de raad.  

 

 

*Z015F429A27* 
Beslispunten 

1. De Nota Zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 april 2018, vast te stellen; 

2. De  Verordening op de beplantingen 2018 vast te stellen; 

3. De  Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

Verordening op de beplantingen 2018. 

In mei 2017 is het geactualiseerde bomenbeleidsplan vastgesteld. De verordening bevat de 

bindende regels ter bescherming van de waarden van bomen en houtopstanden binnen de 

gemeente, door middel van een vergunning systeem (vergunning waar nodig en vrijheid voor 

inwoners waar dat kan).  

 

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming. 

Per 1 januari 2017 is de Boswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Evenals de (voormalige) 

Boswet beschermt de Wet natuurbescherming geen houtopstanden binnen de bebouwde kom. 

Waar de grens van de bebouwde kom ligt, wordt bepaald door de gemeenteraad.  

We stellen nu tevens voor om een de Begrenzing Bebouwde kom in het kader van de 

Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) te actualiseren. De huidige begrenzing stamt uit 1975. 

Daarmee is ook weer inzichtelijk  waar de wet Natuurbescherming van toepassing is en waar 

gemeentelijke regels van de Verordening op de beplantingen2018 gelden. 
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2 Inleiding 

Verordening op de beplantingen 2018. 

In mei 2017 is het geactualiseerde bomenbeleidsplan vastgesteld. De verordening bevat de 

bindende regels ter bescherming van de waarden van bomen en houtopstanden binnen de 

gemeente, door middel van een vergunning systeem (vergunning waar nodig en vrijheid voor 

inwoners waar dat kan).  

 

De actualisatie van de verordening behelst globaal de volgende aanpassingen: 

- er is een koppeling opgenomen met het actuele beleidsplan met betrekking tot overlastcriteria 

(bij voldoen aan overlastcriteria krijgt men vergunning); 

- de ontheffing in plaats van een vergunning bij ruimtelijke ontwikkelingen is vervallen; dat is nu 

geworden: geen vergunning vereist  indien er een door het bevoegd gezag goedgekeurde 

groentoets is. Beoordeling en accordering van de benodigde kap geschiedt in het kader van de 

onderbouwing en integrale afweging bij de Ruimtelijke ontwikkeling zelf; 

- dubbele regels (elders al vastgelegd, b.v. bezwaarprocedure) en overbodige regels zijn verwijderd 

(zie ook was-wordt lijst) waardoor de verordening is teruggebracht van 25 naar 16 artikelen; 

- vereenvoudiging van regels (korter en duidelijker geformuleerd). 

De wijzigingen zijn mede ingegeven vanuit de filosofie van de toekomstige Omgevingswet. 

 

Groenoverleg 

De conceptverordening is op 20 september 2017 en 24 januari 2018 in het Groenoverleg aan de 

orde geweest. In het Groenoverleg zijn de belangrijke  stakeholders vertegenwoordigd. De 

inschakeling van deze stakeholders draagt bij aan het draagvlak. 

Op basis van dit overleg zijn een aantal aanpassingen en correcties doorgevoerd.  

Verschil van inzicht was er over het vergunning vrij maken van de onderhoudsmaatregel dunning. 

Dunning als beheermaatregel is nu in de verordening opgenomen als vergunning vrij (voorheen 

niet). In de toelichting staat een uitgebreide beschrijving van wat onder dunning wordt verstaan.  

Vanuit het Groenoverleg is aangegeven dat enerzijds de definitie erg ruim is, anderzijds dat de in 

het geval dat er ten onrechte onder het mom van dunning wordt gekapt, er een onmogelijke 

bewijslast ligt. Een vergunning maakt dat vooraf transparant: vooraf ligt er een toetsbare reden.  

Gebruikelijk is om normale onderhoudswerkzaamheden van vergunningplichten uit te zonderen. 

Voor de gemeente is het vergunningproces in dit kader een administratieve last en kostenpost.  
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Uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. Uitgangspunt onder de nieuwe Omgevingswet is, 

naast het beperken van overbodige regels, ook werken op basis van vertrouwen. In dat licht bezien 

is er voor gekozen om hiervoor geen vergunningplicht op te nemen. 

 

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming. 

Per 1 januari 2017 is de Boswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Evenals de (voormalige) 

Boswet beschermt de Wet natuurbescherming geen houtopstanden binnen de bebouwde kom. 

Waar de grens van de bebouwde kom ligt, wordt bepaald door de gemeenteraad.  

We stellen nu tevens voor om een de Begrenzing Bebouwde kom in het kader van de 

Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) te actualiseren. De huidige begrenzing stamt uit 1975. 

Daar werd wel al rekening gehouden met diverse uitbreidingen van het gemeentelijk stedelijk 

gebied (b.v. de wijk Buitenhof). Maar het is noodzakelijk om de grens te actualiseren, gelet op 

veranderingen (uitbreidingen) die sindsdien hebben plaatsgevonden. Nu worden er ook in 

opgenomen: de wijken De Leyhof, De Bloemerd, Bospoort en Weteringpark. 

Daarmee is ook weer inzichtelijk  waar de Wet natuurbescherming van toepassing is en waar 

gemeentelijke regels van de Verordening op de beplantingen2018 gelden. 

 

Inspraak. 

Van 15 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 hebben de concept Verordening op de 

beplantingen 2018 en de concept Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 voor 

inspraak ter visie gelegen. 

Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is, met betrekking tot de Verordening op de 

beplantingen 2018,  gebruik gemaakt door: 

-De Bomenstichting; 

-Een particulier. 

In de Nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 april 2018, is op de ingediende 

zienswijzen ingegaan. Op enkele punten heeft dat geleid tot aanpassingen (zie samenvatting onder 

kopje argumenten). 

 

De concept Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 is tevens voorgelegd  aan de 

provincie Zuid-Holland gezonden. Dat heeft niet tot een reactie van de provincie geleid. 
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Voorgeschiedenis 

In mei 2017 is het bomenbeleidsplan aangepast. Daarbij is ook aangegeven dat de verordening op 

de beplantingen (2009) geactualiseerd zou worden. De aanpassing van de verordening  vormt het 

sluitstuk van de actualisatie van het bomenbeleid. 

 

3 Beoogd effect 

Actuele verordening op de beplantingen en actuele begrenzing toepassingsgebied van de 

verordening. 

 

4 Argumenten 

1.1 De raad voor te stellen de Nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 april 

2018, vast te stellen; 

1. In de Nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018 is op alle zienswijzen ingegaan. Op 

enkele punten heeft dat geleid tot aanpassingen: 

a. zienswijze procedure in artikel 4 van de Verordening is gecorrigeerd (zienswijze tegen 

voornemen in plaats van tegen plaatsing op bomen op lijst van waarde volle bomen en 

houtopstanden; tevens is er een voorbescherming toegevoegd (bescherming aan te wijzen 

bomen gedurende de lopende procedure tot aanwijzing); 

b. aan het overgangsrecht is toegevoegd dat de huidige lijst van waardevolle bomen en 

houtopstanden van kracht blijft, tot dat er overeenkomstig de nieuwe Verordening een 

nieuwe lijst is vastgesteld; 

c. de strafbepaling is geschrapt (grotendeels in hogere wetgeving geregeld, resterend deel heeft 

beperkte waarde, reden waarom de voorkeur is gegeven aan dereguleringsgedachte); 

d. tekstuele wijziging artikel 5 (Verlenen vergunning) om beter aan te sluiten bij de 

formuleringen in het Bomenbeleidsplan 2017. 

2. De raad is bevoegd gezag voor de verordening en daarmee ook bevoegd om te bepalen wat er 

met de zienswijzen dient te gebeuren. 

 

2.1 De raad voor te stellen om de  Verordening op de beplantingen 2018 vast te stellen; 

1. De raad is op basis van de gemeentewet het bevoegde orgaan. 

2. De verordening wordt met deze aanpassing afgestemd op het in 2017 vastgestelde 

bomenbeleidsplan. 
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3. Bij de opstelling van de verordening is rekening gehouden met de gedachte van de 

Omgevingswet. 

 

3.1 De raad voor te stellen om de  Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 vast te 

stellen. 

1. De raad is op basis van de Wet natuurbescherming het bevoegde orgaan. 

2. Met de begrenzing van de bebouwde kom is inzichtelijk  waar de wet Natuurbescherming van 

toepassing is en waar gemeentelijke regels van de Verordening op de beplantingen2018 gelden. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 

 

6 Communicatie 

Na de vaststelling van deze verordening  en van de bebouwde kom in de zin van de Wet 

natuurbescherming  vindt publicatie plaats overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven 

(elektronische) standaarden, waarna de verordening in werking treedt en de nieuwe bebouwde 

kom grens van kracht wordt. 

 

7 Financiën 

De nieuwe verordening heeft ten opzichte van de vorige verordening geen nieuwe financiële 

gevolgen.  

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  1. Nota zienswijzen Verordening op de beplantingen 2018, d.d. 4 april 2018; 

2. De kaart als bedoeld bij het concept raadsbesluit tot vaststelling van de Begrenzing 

bebouwde kom wet natuurbescherming 2018; 

3. De kaart met de Begrenzing bebouwde kom Boswet 1975; 

4. Was – wordt lijst Verordening op de beplantingen 2018. 


