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De laatste bomenbalans is in februari 2009 aan de raad verstrekt, ter gelegenheid van de 
herziening op de Verordening op de beplanting uit 2005. Na aanleiding van de discussie zijn er 
toezeggingen gedaan aan de raad.  

 Uiterlijk eind van het 1e kwartaal van 2010 wordt een geactualiseerde bomenbalans 
beschikbaar gesteld. 

 Na een proeftijd van een jaar wordt geëvalueerd wat de gevolgen van een aangepast 
stamdiameter voor kapvergunning plichtige bomen zijn.  

 
1. Is het college deze afspraken na gekomen? 

 
Antwoord:  
Op 2 februari 2011 is de bomenbalans behandeld in het kwartaaloverleg met 
groenbelangenorganisaties. Tijdens dit overleg is men tot de conclusie gekomen dat er 
eerst gesproken moet worden over wat de bomenbalans zou moeten weergeven. Er is 
afgesproken om in klein comité te bepalen welke gegevens vanuit het kwartaaloverleg met 
groenbelangenorganisaties in het overzicht gewenst zijn. Deze actie is wegens andere 
prioriteiten nog niet uitgevoerd. 
 
In de commissievergadering van 31 maart 2009 heeft het college toegezegd om een jaar 
na het terugbrengen van de stamdiameter naar 15 cm te bezien wat de consequenties 
hiervan zijn. Mocht blijken dat dit veel extra werk met zich meebrengt dan behoudt het 
college zich het recht voor om terug te komen op deze wijziging in de verordening op de 
beplantingen. Wij hebben ons neergelegd bij het terugbrengen van de stamdiameter naar 
15 cm en hebben geen onderzoek gedaan naar het extra werk. 
 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat  

 er meer bomen geplant worden dan er gekapt worden, 

 er jaarlijks een bomenbalans gepubliceerd wordt, 
 

2. Wanneer is voor het laatst een bomenbalans gepubliceerd? 
 
Antwoord: De bomenbalans is voor het laatst in februari 2011 gepubliceerd. Deze 
bomenbalans gaf de situatie weer tot en met 2010. 
 

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de lijst met potentieel waardevolle 
bomen die over enkele jaren toegevoegd kunnen worden aan de lijst met – 
beschermde – waardevolle bomen? 



 
Antwoord: De lijst met potentieel waardevolle bomen is nog in ontwikkeling. De criteria 
moeten nog getoetst worden, voordat deze vastgesteld kunnen worden. Tijdens het 
groenoverleg op 2 februari 2011 is afgesproken dat bomen die in aanmerking moeten 
komen voor de status "potentieel waardevol" aan de betrokken ambtenaar doorgegeven 
kunnen worden. Zodat zij samen met een aantal leden van de groenbelangenorganisaties 
in de zomerperiode deze bomen langs gaan en toetsen aan de criteria. 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. 
Het aantal potentieel waardevolle bomen dat door de groenleden werd aangemeld, was 
nogal mager. Daarom is besloten om het toetsen van de criteria uit te stellen, zodat de 
leden van het groenoverleg meer tijd hebben om potentieel waardevolle bomen aan te 
melden. Tijdens het eerstvolgende groenoverleg zal een hernieuwde oproep voor het 
doorgeven van potentieel waardevolle bomen gedaan worden en een nieuwe datum voor 
het toetsen van de criteria geprikt worden. Hierbij streven we naar toetsing in de zomer en 
vaststelling van de criteria begin 4e kwartaal. 
 

4. Hoe heeft de gemeente burgers geïnformeerd en opgeroepen om bomen aan te 
dragen voor de update van de lijst met beschermde waardevolle bomen? 

 
Antwoord: Op de website staat informatie over de bijzonder waardevolle bomen. Daarbij 
staat ook dat het college van burgemeester en wethouders de 'Lijst met bijzonder 
waardevolle bomen' op 27 september 2005 definitief heeft vastgesteld. Dat wil niet zeggen 
dat de lijst af is. Op de website staat dan ook vermeldt dat er altijd nieuwe bomen 
aangemeld kunnen worden. 
 
In overleg met de groenbelangenorganisaties wordt gekeken naar extra momenten om de 
bijzonder waardevolle bomen onder de aandacht van de Leiderdorpers te kunnen 
brengen. 
 
Na vaststelling van de criteria voor potentieel waardevolle bomen, zullen we hierover 
actief gaan communiceren. Dat is ook een goed moment om de bijzonder waardevolle 
bomen weer onder de aandacht van de Leiderdorpers te brengen. We zullen dit aangrijpen 
om mensen op te roepen om naast potentieel waardevolle bomen ook mogelijk bijzonder 
waardevolle bomen aan te melden. 
 

5. Zijn er door burgers voorstellen gedaan om bomen als potentieel waardevol aan te 
merken? 

 
Antwoord: Nee, we hebben dit nog niet gecommuniceerd naar de burgers. Dat doen we 
pas na vaststelling van de criteria voor de potentieel waardevolle bomen. 
 

6. Hoe is de gemeente hiermee omgegaan? 
 
Antwoord: N.v.t. 
 

7. Is de herziening van de lijst waardevolle bomen in 2010 uitgevoerd zoals in het 
bomenbeleidsplan vastgelegd? 

 
Antwoord: Nee. Dit is uitgesteld tot 2011 in het kader van de VTA-keuringen. 
Bij de VTA-keuringen in 2009/2010 zijn ook alle bomen op de lijst met bijzonder 
waardevolle bomen meegenomen. De resultaten van deze keuringen hebben wij in 2011 
ontvangen. Dit heeft niet geresulteerd in aanpassingen van de lijst. 
 



8. Voor hoeveel gekapte bomen is de afgelopen 4 jaar een de herplantplicht 
opgelegd? 

 
Antwoord:  

Jaar Aantal gekapt Aantal herplant Totaal meer 
aangeplant dan 
verwijdert 

2009 99 217 118 

2010 96 88 -8 

2011 447 438 waarvan 207 
t.b.v. VTA najaar 
2012 

-9 

Dit is het aantal gekapte bomen excl. Dunningen, aangezien er voor dunning geen herplant 
nodig is, aangezien de insteek kwaliteitsbevordering is. Als er voldoende ruimte is om een 
nieuwe volwassen te laten worden wordt deze herplant. 

 
9. In hoeveel gevallen is voldaan aan de herplantplicht? 

 
Antwoord: zie de tabel bij vraag 8 
 

10. Indien er niet is voldaan aan de herplantplicht: Is de gemeente handhavend 
opgetreden?  

 
Antwoord: Er wordt alleen handhavend opgetreden bij derden. Daar is niet of nauwelijks 
sprake van herplantplicht 
 

11. Zo niet: Waarom niet? 
 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 10 
 

12. Hoeveel geld zit er in het herplantfonds voor bomen? 
 
Antwoord: € 27.275,- 
 


