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Bestemd	  voor	  de	  raad	  	  van	  d.d.	  10	  oktober	  2016	  
	  
Vraag	  nr.	   	  :	  92	  
Onderwerp	  	  :	  Groentoets	  bomenkap	  nieuwbouw	  RCL	  
Vraagsteller:	  GrL/Frauke	  Joester	  
Datum	   	  :	  4	  oktober	  2016	  
	  
	  
Onder	  de	  kop	  ‘duurzaamheid’	  van	  het	  raadsvoorstel	  ‘Vvgb	  nieuwbouw	  RCL’	  staat	  als	  enige	  
inhoudelijke	  ’duurzaamheidsmaatregel’	  van	  toepassing	  op	  het	  hele	  project	  de	  volgende	  zin:	  
Tijdens	  de	  bouw	  zal	  extra	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  het	  voorkomen	  van	  schade	  aan	  het	  
groen.	  
	  
Op	  30	  september	  echter,	  een	  week	  na	  de	  publicatiedatum	  van	  de	  stukken	  voor	  het	  Politiek	  
Forum	  en	  de	  Raad,	  ontvangt	  de	  raad	  een	  brief	  van	  het	  college	  met	  de	  mededeling	  dat	  tijdens	  het	  
overleg	  tussen	  initiatiefnemer	  BOGS	  en	  ‘groenbelangenverenigingen’	  gebleken	  is	  dat	  er	  toch	  
bomen	  gekapt	  moeten	  omdat	  anders	  het	  zicht	  vanuit	  de	  tribune	  op	  het	  veld	  belemmerd	  wordt.	  
Bijgevoegd	  is	  een	  aantal	  foto’s	  van	  bomen	  en	  struiken	  die	  gekapt	  zullen	  worden,	  alleen	  zonder	  
enige	  indicatie	  van	  hun	  standplaats.	  
Gesuggereerd	  wordt	  dat	  het	  gremium	  dat	  de	  gemeente	  adviseert	  in	  groenbeleid	  en	  –uitvoering,	  
het	  Groenoverleg,	  akkoord	  gaat	  met	  de	  voorgenomen	  kap.	  Feit	  is	  dat	  enkele	  leden	  van	  het	  
Groenoverleg	  op	  woensdag	  28	  september	  een	  gesprek	  hebben	  gehad	  met	  BOGS.	  Het	  onderwerp	  
bomenkap	  in	  het	  kader	  van	  de	  nieuwbouw	  RCL	  staat	  pas	  voor	  woensdag	  5	  oktober	  op	  de	  agenda	  
van	  dit	  overleg.	  Die	  agenda	  is	  pas	  29	  september	  opgesteld.	  
	  
De	  vigerende	  Verordening	  op	  de	  beplanting	  2009	  is	  duidelijk	  over	  de	  procedure	  bij	  ruimtelijke	  
ontwikkelingen	  die	  mogelijk	  het	  kappen	  van	  bomen	  tot	  gevolg	  hebben:	  
De	  quick-‐scan	  of	  groentoets	  wordt	  als	  onderdeel	  van	  de	  procedure	  van	  de	  ruimtelijke	  ordening	  
die	  benodigd	  is	  voor	  de	  realisatie	  van	  de	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  gezien.	  De	  beslistermijn	  op	  het	  
verzoek	  om	  ontheffing	  is	  gelijk	  aan	  die	  van	  de	  procedure	  van	  de	  ruimtelijke	  ordening	  die	  
benodigd	  is	  voor	  de	  realisatie	  van	  die	  ruimtelijke	  ontwikkeling.	  (Hoofdstuk	  4,	  artikel	  17)	  
Noch	  in	  de	  ruimtelijke	  onderbouwing,	  noch	  in	  het	  raadsvoorstel	  wordt	  op	  enige	  wijze	  duidelijk	  
dat	  er	  een	  quick-‐scan/groentoets	  zoals	  bedoeld	  in	  de	  Verordening	  op	  de	  beplanting	  is	  uitgevoerd	  
en	  wat	  daarvan	  het	  resultaat	  is.	  
	  



	  
	  
	  
	  
1.	   Waarom	  is	  de	  groentoets	  niet	  opgenomen	  in	  de	  ruimtelijke	  onderbouwing	  voor	  het	  
nieuwbouwplan?	  
	  
Zoals	  aangegeven	  is	  de	  noodzaak	  tot	  kap	  pas	  vorige	  week	  door	  de	  BOGS	  gemeld.	  Dat	  is	  dus	  nog	  
niet	  in	  de	  stukken	  opgenomen.	  Dat	  zal	  voor	  de	  terinzagelegging	  van	  de	  ontwerpvergunning	  nog	  
wel	  moeten	  worden	  aangevuld.	  
	  
De	  ‘groentoets’	  is	  een	  begrip	  dat	  in	  Leiderdorp	  is	  geïntroduceerd	  om	  de	  effecten	  en	  maatregelen	  
die	  horen	  bij	  verlies	  of	  aantasting	  van	  groen	  bij	  plannen	  integraal	  te	  beschrijven.	  Het	  is	  geen	  
verplicht	  onderdeel	  van	  een	  ruimtelijke	  onderbouwing.	  In	  dit	  geval	  is	  het	  echter	  wel	  passend	  om	  
als	  onderdeel	  van	  de	  toetsing	  aan	  het	  gemeentelijke	  beleid	  dit	  aspect	  nader	  toe	  te	  lichten,	  nu	  
blijkt	  dat	  die	  effecten	  er	  wél	  zijn.	  
	  
2.	   Hoe	  voldoet	  het	  voorliggende	  raadsvoorstel	  aantoonbaar	  aan	  de	  gemeentelijke	  
verordening	  op	  de	  beplanting?	  
	  
Het	  raadsvoorstel	  vraagt	  de	  raad	  om	  aan	  te	  geven	  of	  zij	  ruimtelijke	  bezwaren	  heeft	  bij	  dit	  
initiatief.	  Het	  is	  dus	  niet	  de	  vergunning	  zelf.	  Voor	  de	  vergunning	  is	  het	  genoeg	  als	  duidelijk	  wordt	  
gemaakt	  dat	  voor	  de	  bomenkap	  een	  vergunning	  nodig	  is,	  en	  die	  vergunning	  een	  voorwaarde	  is	  
voor	  het	  gebruik	  van	  de	  afwijking	  van	  het	  bestemmingsplan.	  
	  
De	  Wabo	  kent	  de	  in	  de	  Verordening	  op	  de	  Beplanting	  genoemde	  ‘ontheffing’	  niet,	  en	  dus	  zal	  op	  
basis	  van	  een	  omgevingsvergunning	  toestemming	  moeten	  worden	  gegeven	  voor	  het	  verwijderen	  
van	  de	  bomen.	  In	  die	  vergunning	  wordt	  de	  eis	  voor	  herplant	  opgenomen.	  BOGS	  en	  gemeente	  
werken	  samen	  aan	  een	  inrichtingsvoorstel	  om	  deze	  herplant	  mee	  uit	  te	  voeren.	  Daarmee	  wordt	  
ook	  aan	  de	  inhoudelijke	  ‘groentoets’	  voldaan.	  
	  
Wij	  vinden	  het	  overigens	  jammer	  dat	  de	  noodzaak	  tot	  bomenkap	  nu	  pas	  aan	  het	  licht	  komt.	  als	  
dat	  al	  eerder	  bekend	  was	  geweest	  dan	  had	  het	  inrichtingsvoorstel	  en	  daarmee	  de	  ‘groentoets’	  
ook	  deel	  uit	  kunnen	  maken	  van	  de	  stukken	  voor	  de	  VVGB.	  
	  
3.	   Hoe	  is	  het	  mogelijke	  dat	  een	  brief,	  gestuurd	  namens	  het	  college,	  getekend	  is	  door	  alleen	  
de	  gemeentesecretaris?	  
	  
De	  brief	  is	  niet	  ondertekend	  dóór	  het	  college,	  maar	  námens	  het	  college.	  Vaak	  wordt	  in	  dat	  geval	  
door	  een	  afdelingshoofd	  getekend.	  Leiderdorp	  heeft	  momenteel	  geen	  afdelingshoofden,	  dus	  
tekent	  in	  zo’n	  geval	  de	  (loco-‐)gemeentesecretaris.	  
	  
 
 


