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Na aanleiding van de antwoorden op de voorgaande raadsvraag mbt  de uitvoering van het 
gemeentelijke bomenbeleid concluderen we dat sinds februari 2009 geen bomenbalans meer 
voor kennisgeving of ter bespreking beschikbaar is gesteld aan de raad. In 2010 is er geen 
bomenbalans opgemaakt over 2009. De bomenbalans over 2010 mag dan wel besproken zijn in 
het groenoverleg maar is niet in het RIS geplaatst en niet op de website van de gemeente te 
vinden. 
De publicatie van de bomenbalans is een toezegging en afspraak naar de raad toe. Deze 
toezegging en afspraak is herhaaldelijk niet nagekomen. 
 

1. Wanneer kan de raad de bomenbalans over 2011 tegemoet zien? 
 
Antwoord: In juni gaan we de bomenbalans van 2011 bijwerken en definitief maken. 
Daarna zal hij naar de raad toekomen. 
 
De lijst bijzonder waardevolle bomen is sinds 2005 ‘in ontwikkeling’. Uit uw antwoorden op onze 
vragen maken we op dat de ontwikkeling even snel gaat als de groei van de bomen zelf. 
In het bomenbeleidsplan is afgesproken dat de lijst bijzonder waardevolle bomen elke 5 jaar op 
de nieuwste stand wordt gebracht. Beoordelingscriteria waaraan kandidaat-bomen dienen te 
voldoen zijn in 2005 bij het instellen van deze lijst vastgesteld en toegepast.  
Op de gemeentelijke website staan 5 boomtechnische en 4 cultuurhistorische criteria vermeldt. In 
de verordening op de beplanting is de volgende definitie opgenomen: 
  

Een bijzonder waardevolle boom: een beschermwaardige houtopstand ouder dan 50  
jaar, en met een bijzondere dendrologische, natuurwetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde;  
(begripsbepaling, Verordening op de beplanting, gemeente Leidedorp) 

 
De noodzaak tot het vaststellen van andere criteria heeft het college nooit met de raad gedeeld. 
 

2. Welke verbeteringen denkt het college nog te moeten aanbrengen in de bestaande 
criteria? 

 
Antwoord: Wij zijn van mening dat wij geen wijzigingen hoeven aan te brengen in de 
criteria voor de bijzonder waardevolle bomen. De uitleg op de website is slechts een 
verduidelijking van het begrip cultuurhistorie. Deze verduidelijking stond ook al op deze 
wijze verwoord in bijlage VIII ‘Criteria bijzonder waardevolle bomen’ van het 
Bomenbeleidsplan zoals dit op 11 februari 2008 door de raad is vastgesteld. 



 
Wij zijn wel bezig om in overleg met de groenbelangenorganisaties te komen tot criteria 
voor een lijst met potentieel waardevolle bomen. Want om op de lijst met bijzonder 
waardevolle bomen te komen moet een boom ten minste 50 jaar oud zijn. Deze 
leeftijdsgrens vormt met name in de wijken ten westen van de Persant Snoepweg een 
probleem. Deze wijken bestaan zelf nog geen 50 jaar. Er zijn daar dus ook weinig bomen 
te vinden die in aanmerking kunnen komen voor opname op de lijst met bijzonder 
waardevolle bomen. 
 
Om deze bomen uiteindelijk op te kunnen nemen op de lijst met bijzonder waardevolle 
bomen verdienen ze extra bescherming. Deze jongere bomen zouden als potentieel 
waardevol kunnen worden aangemerkt. Hierover wordt al gesproken in het 
bomenbeleidsplan. Toen is er voor gekozen om geen bomen aan te wijzen die in de 
toekomst bijzonder waardevol kunnen worden. Inmiddels is die behoefte er wel. 
 
De lijst met potentieel waardevolle bomen is nog in ontwikkeling. De criteria moeten nog 
getoetst worden, voordat deze vastgesteld kunnen worden. Zo wil de gemeente er achter 
komen of de voorgestelde criteria in de praktijk toepasbaar zijn. Pas nadat de criteria 
getest zijn, zullen ze bestuurlijk vastgesteld worden. Hierbij streven we naar toetsing in de 
zomer en vaststelling van de criteria begin 4e kwartaal. 
 

3. Moet de Verordening op de beplanting dan opnieuw worden aangepast? 
 
Antwoord: de Verordening op de beplanting hoeft niet aangepast te worden voor de 
verduidelijking van de term cultuurhistorische waarde. De term potentieel waardevolle 
bomen komt echter niet in de verordening voor. Wanneer er criteria voor deze bomen 
worden vastgesteld en ze extra bescherming verdienen ten opzichte van ‘gewone’ bomen 
dan zal de verordening hierop aangepast moeten worden. Het is logisch om de 
vaststelling van de criteria voor de potentieel waardevolle bomen te combineren met het 
aanpassen van de verordening. 
 
We verzoeken het college concrete deadlines noemen voor de volgende acties: 
 

4. Per wanneer gaat het college wel werk maken van de herziening van de lijst 
bijzonder waardevolle bomen? 

 
Antwoord: De lijst met bijzonder waardevolle bomen is in 2011 naar aanleiding van de 
VTA-rapportage geactualiseerd. Dit heeft geen wijzigingen in de lijst tot gevolg gehad. 
 

5. Per wanneer worden nominaties van bomen voor deze lijst wel actief opgepakt?  
 
Antwoord: Aanmeldingen voor de lijst met bijzonder waardevolle bomen worden direct 
nadat wij ze ontvangen hebben in behandeling genomen. Mochten de aangemelde bomen 
voldoen aan de criteria voor bijzonder waardevolle bomen, dan worden zij direct na het 
besluit van het college van B&W aan de lijst toegevoegd. 
 


