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Op de bijgaande kaart, beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan 
locaties vermeld van te kappen bomen langs provinciale wegen. Op Leiderdorps grondgebied 
lijkt het als of in elk geval langs de N446 bomen gekapt zullen worden. 
  

1. Heeft het college kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland om in het kader van de verkeersveiligheid ca. 6.000 bomen langs 
provinciale wegen te kappen? 
Het college heeft doormiddel van uw vragen kennis genomen van het voornemen van de 
provincie Zuid Holland om in het kader van de verkeersveiligheid circa 6.000 bomen 
langs provinciale wegen te kappen. 
 

2. Is de bijgaande kaart, vrijgegeven door GS van Zuid-Holland, bekend bij de gemeente 
Leiderdorp?  
Deze kaart was niet bekend bij de gemeente Leiderdorp. 
 

3. Beschikt Leiderdorp over een betere kaart met de concrete locaties van de bomen, met 
een specificatie van de te kappen bomen en een overzicht van het aantal bomen dat op 
Leiderdorps grondgebied dreigt gekapt te worden? 
Neen  
 

4. Zo neen, is het college bereid deze informatie bij de provincie op te vragen en 
beschikbaar te stellen aan de raad? 
Ja, het college is bereid deze informatie op te vragen en beschikbaar te stellen aan de 
raad. 

  
Het criterium voor het kappen van bomen langs provinciale wegen is een CROW richtlijn die een 
obstakelvrije ruimte van 4,5 meter langs provinciale wegen adviseert. 
  

5. Welke mogelijkheden ziet het college om te voorkomen dat de provincie om deze reden 
bomen in onze gemeente gaat kappen? 
Het college ziet mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen in de bezwaar termijn, zoals 
bij iedere omgevingsvergunning die wordt aangevraagd bij het omgevingsloket.  



 
6. Moet de provincie in onze gemeente een kapvergunning/omgevingsvergunning 

aanvragen voor het kappen van de genoemde bomen?  
Neen, deze bomen staan op grondgebied van de Provincie Zuid Holland, gemeente 
Leiderdorp is hierdoor geen eigenaar van de bomen. 
 

7. Is het college bereid om met de provincie in overleg te treden over mogelijke alternatieven 
voor het kappen van deze bomen? Zo neen, waarom niet? 
Het college is bereid om met de provincie in overleg te treden over eventuele mogelijke 
alternatieven voor het kappen van deze bomen. Hierbij wel rekening houdend met de 
uitkomsten en toezegging van de Gedeputeerde Vermeulen op de commissievergadering 
van de commissie Verkeer en Milieu van woensdag 23 september 2015 (zie citaat uit het 
Staten informatiesysteem)  
 
 

Bomenkap langs provinciale wegen 
 
De commissie Verkeer en Milieu kreeg tijdens haar vergadering op woensdag 23 
september bijzonder bezoek. Een boom wandelde de vergaderzaal binnen en er waren 
boomridders in de zaal.  
 
De aanleiding voor het bijzondere bezoek was het voornemen van GS om langs de 
provinciale wegen mogelijk zesduizend bomen te kappen uit oogpunt van 
verkeersveiligheid. Een vijftal insprekers vroeg de commissie daar nog eens serieus naar 
te kijken. De commissie gaf gehoor aan deze oproep en voegde het onderwerp van de 
bomenkap toe aan de agenda. In de discussie die volgde werd duidelijk dat alle fracties 
maatwerk verlangden van de gedeputeerde en geen rigoureuze en algemene bomenkap. 
De SP pleitte voor een bredere visie op het bermbeheer en vroeg gedeputeerde 
Vermeulen om een beleidsplan op te stellen. Alle fracties steunden dit idee. De 
commissie wilde meer duidelijkheid over waar ongelukken vooral plaatsvinden en wat de 
oorzaak van het ongeluk is. PvdA en de SGP&CU gaven aan dat verkeersveiligheid voor 
hen weliswaar het belangrijkst is, maar dat dat niet betekent dat er zomaar bomen 
moeten worden gekapt. Ook wil de commissie dat lokale overheden en omwonenden 
tijdig bij de besluitvorming worden betrokken. 

 
Gedeputeerde Vermeulen luisterde naar de commissie en gaat een beleidsplan opstellen 
voor bermbeheer. In de tussentijd wordt bij onderhoud van wegen telkens naar de 
specifieke situatie gekeken, zodat bomen niet onnodig worden gekapt. 

 
 

8. Kan het college aangeven waar de bomen die terug geplaatst moeten worden om de te 
kappen bomen te compenseren geplaatst kunnen worden? Zo neen, waarom niet? 
Neen, het is niet aan de gemeente om deze bomen te compenseren aangezien de 
compensatieverplichting bij de Provincie Zuid Holland ligt. Het college is wel bereid om 
mee te denken in de mogelijkheden tot compensatie van deze bomen. 
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