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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 27 oktober 2016  

Onderwerp:  Vaststellen bomenbeleid 2017 

Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00AECED05F* 
 

Beslispunten 

1. Het  Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp  vast te stellen. 
2. Het Bomenbeleidsplan Leiderdorp in te trekken.  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het huidige bomenbeleidsplan is toe aan actualisatie. Bewoners denken steeds meer mee over de 

openbare ruimte. Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 sluit hierbij aan. Het Bomenbeleidsplan 

2017 bevat een eenduidig handelingskader voor de gemeente om te reageren op meldingen van 

overlast. Met dit plan wil de gemeente beter aansluiten op de gewenste situatie, waarbij we het 

groene karakter van ons dorp behouden door te investeren in een bomenbestand van goede 

kwaliteit.   

Het is belangrijk dat we bomen voldoende ruimte kunnen bieden om uit te groeien tot gezonde en 

mooie bomen. Zo kan het bomenbestand in Leiderdorp bijdragen aan een fijne leefomgeving. 

Bomen hebben een positieve uitwerking op de leefomgeving, maar kunnen in sommige gevallen 

ook voor overlast zorgen. In het nieuwe bomenbeleidsplan zijn de criteria op basis waarvan de 

bomen verwijderd kunnen  worden in lijn gebracht met ervaringen uit de praktijk. Gebleken is dat 

het huidige bomenbeleid onvoldoende mogelijkheden biedt om in te kunnen spelen op bijzondere 

situaties. Bijvoorbeeld het ontnemen van teveel daglicht of het aantrekken van ongewenste 

insecten die het woongenot dermate negatief beïnvloeden dat het als zware overlast wordt gezien.  

Door te investeren in kwaliteit zorgen we voor een veilig, gezond, duurzaam en mooi 

bomenbestand. 
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1.b Voorgeschiedenis 

Doordat bewoners steeds meer meedenken zijn enkele vraagstukken naar voren gekomen waar 

met het huidige beleid geen gehoor aan gegeven kan worden. Voorbeelden hiervan zijn hevige 

overlast door bijvoorbeeld wortelopdruk, ongewenste insecten, vallende vruchten op locaties waar 

dit niet gewenst is en zware schaduwwerking.  

 

In de praktijk blijkt het, door het ontbreken van richtlijnen en toetsbare regels, lastig om eenduidig 

te reageren op meldingen van overlast en andere voorkomende, vaak eenmalige, situaties. In het 

nieuwe beleid zijn hier meetbare waardes aan gekoppeld waardoor inwoners van Leiderdorp, die 

te maken hebben met overlast, beter geholpen kunnen worden. Dit zal niet leiden tot drastische 

maatregelen aangezien het vooral gaat om situaties waar sprake is van hevige overlast. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Om tot een verantwoord bomenbeleid te komen is rekening gehouden met de van toepassing 

zijnde wettelijke- en beleidskaders. Deze zijn beschreven in het nieuwe bomenbeleidsplan. 

 

2 Beoogd effect 

Het Bomenbeleidsplan Leiderdorp te actualiseren door vaststelling van het Bomenbeleidsplan 
2017 Leiderdorp door de gemeenteraad. 
 

3 Argumenten 

1.1. Het bomenbeleidsplan 2017 sluit beter aan op de veranderende samenleving.  

Het Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp  sluit grotendeels aan op het huidige Bomenbeleidsplan. 

De toegevoegde waarde heeft vooral betrekking op het deel dat ingaat op de veranderende 

samenleving. Een voortvloeisel hieruit is dat er bij een melding van overlast door bewoners 

adequaat wordt gereageerd op de situatie. Hiervoor zijn instrumenten gekoppeld aan de mate van 

overlast. De gemeente kan op die manier eenduidiger omgaan met meldingen van overlast en voor 

bewoners is beter inzichtelijk wat van de gemeente verwacht mag worden bij overlast. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De actualisatie van de ‘Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2009’ volgt na de 
vaststelling van Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp. 
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De Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2009 blijft in stand ter ondervanging van de 
kapvergunningplicht (omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstanden). Wel 
wordt de verordening herzien en geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe beleid. 
 

5 Duurzaamheid 

Het voorstel spoort met de geldende milieuvoorschriften en gemeentelijk beleid. Dit wordt in het 
beleidsplan toegelicht. 
 

6 Communicatie en participatie 

In het beleidsplan is aandacht voor het informeren en betrekken van zowel interne als externe 
belanghebbenden bij activiteiten op het gebied van groen in de openbare ruimte.  
Bij het opstellen van dit beleidsplan zijn de groenbelangenorganisaties in Leiderdorp betrokken. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Er zijn geen extra kosten van toepassing bij het in werking treden van dit beleidsplan. 

 

8 Evaluatie 

In 2018 evalueren we de uitwerking van dit nieuwe beleid waar we het burgerpanel bij betrekken. 

De uitkomsten worden met uw raad gedeeld. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Bomenbeleidsplan 2017 Leiderdorp 


