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Op 14 september is in het Leiderdorps weekblad een vergunningverlening gepubliceerd ten aanzien van 2 

iepen en een els onder de noemer “noodkap”. 

Hierover hebben wij de volgende vragen; 

1. Herinnert het college zich het moratorium dat sinds de raadsvergadering van 2 november 2016 

geldt ten aanzien van bomenkap. Ten minste tot de wethouder een wijzigingsvoorstel aan de 

raad aanbiedt?  

Het college is zich bewust van het moratorium ten aanzien van de bomen die (mogelijk) overlast 

geven van 2 november 2015. 

 

2. Hoe is het in dit licht te verklaren dat deze vergunningen toch zijn afgegeven? 

Een noodkap wordt aangevraagd wanneer de boom een gevaar vormt voor gebruikers van het  

openbaar gebied en/of een ziekte verder kan verspreiden waardoor meer bomen ziek worden 

met de dood tot gevolg. De genoemde noodkappen zijn op basis van deze criteria afgegeven en 

vallen in dit kader dan ook niet onder het moratorium.  

 

3. Indien het college zich beroept op haar bevoegdheid met betrekking tot noodkap, is zij dan niet 

van mening dat het verstandig zou zijn geweest hierover expliciet met de raad te communiceren? 

Zie hiervoor  het antwoord op vraag 4. 

 

4. Als het college dat standpunt mocht delen, waarom is dergelijke communicatie dan uitgebleven? 

Als er sprake is van een noodkap is er niet voldoende tijd om dit te communiceren. Daarom geldt 

voor noodkap een andere procedure. De noodkap wordt natuurlijk wel vermeld in GAH. 

 

 



 

 

 

 

5. Kan het college voorstellen doen hoe een dergelijke situatie in de toekomst wordt voorkomen? 

Noodkappen zullen in de toekomst altijd blijven en zijn onoverkomelijk. Zoals eerder beschreven  

is er haast bij een noodkap en kan daar niet van tevoren over gecommuniceerd worden.  Wat de 

reguliere vergunningen betreft, wordt in het beleid dat in december aan u wordt voorgelegd, de 

werkwijze beschreven. 


