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Bestemd voor de raad van d.d. 4 maart 2019 
 
Vraag nr.  : 9 
Onderwerp  : hervatting van het Groenoverleg in de gemeente Leiderdorp 
Vraagsteller:  GrL/Bob Vastenhoud  
Datum  :  31 januari 2019 
 
Onderwerp: hervatting van het Groenoverleg in de gemeente Leiderdorp 
 
Vragen: 
 

1. Klopt het dat de laatste vergadering van het Groenoverleg dateert van 24 januari 2018? 
Antwoord: Ja, dat klopt. 

 
2. Waarom is de vergaderfrequentie (1x per kwartaal) in 2018 losgelaten? 
Antwoord: Het vergaderschema hing af van het nieuwe college. Na de verkiezingen is het 
kwartaaloverleg met de groenbelangenorganisaties opgenomen in het overdrachtsdossier voor het 
nieuwe college. In de evaluatie van 2012 is aangegeven dat aan het begin van elke raadsperiode 
herijking moet plaatsvinden wat betreft doel, samenstelling etc. Op verzoek van het nieuwe college is 
er gekozen voor een evaluatie waarbij alle participanten in het Groenoverleg zijn uitgenodigd voor 
een evaluatiegesprek/interview. In juni 2018 is gestart met de evaluatie. De voortgang van het 
groenoverleg hing af van de uitkomst van deze evaluatie. In het laatste kwartaal van 2018 is naar 
aanleiding van de evaluatie (zie bijlage) door B en W besloten om het groenoverleg voort te zetten. 

 
3. Wanneer wordt het overleg in ere hersteld? 
Antwoord: Dit kwartaal 

 
4. Hoe worden de deelnemers aan het Groenoverleg hiervan in kennis gesteld? 
Antwoord: Per mail 

 
5. Welke waarde kent u aan het Groenoverleg toe? 
Antwoord: Het Groenoverleg is een waardevol overleg voor het college om het gemeentelijk 
groenbeleid met de deelnemers te bespreken. Indirect wordt hiermee ook het draagvlak onder de 
bewoners vergroot. Tevens kan de gemeente de ingebrachte lokale kennis benutten om haar beleid te 
verbeteren.  
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Evaluatie Groenoverleg (31-10-2018) 
 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het kort was de situatie zo dat in de periode 2002/2006 met wethouder 
Molkenboer en daarna een korte periode met wethouder Glasbeek de gemeente 
en Houdt Leiderdorp Groen / Comité Doesbrug / Stichting tot behoud 
Leiderdorpse bomen i.o. een uitputtend gevecht hebben geleverd over "het groen". 
Met name is door tegen iedere grootschalige kap bezwaar te maken (over een 
periode van jaren) afgedwongen dat er een Groencompensatieplan voor W4 
kwam en daarmee wat meer zicht op de groene toekomst van Leiderdorp. 
 
In die tijd was het groenonderhoud uitbesteed en van slechte kwaliteit, er werd 
onvoldoende aandacht geschonken aan uitvoering en handhaving van de flora en 
faunawet en er zat weinig structuur in de omgang met de burger. 
Desalniettemin was er van beide kanten, of dit nu wethouder Molkenboer of 
wethouder Glasbeek was namens de gemeente of Comité Doesbrug en Houdt 
Leiderdorp Groen vanuit de burgerij, immer de bereidheid tot overleg. Er is heel 
wat afgepraat, ook in ambtelijk verband. 
 
Na het aantreden van wethouder Glasbeek is door hem begin 2007 aangestuurd 
op een meer structureel overleg aan de voorkant van de besluitvorming, naar wij 
aannemen met de hoop dat dit efficiënter is dan bezwaar en beroep procedures 
achteraf. Bijkomend voordeel is dat het ook minder stress geeft in de omgang en 
soms zelfs echt plezierig werken is. Een bepaalde periode keken de leden uit 
naar het Groenoverleg. Even spijkers met koppen slaan in een positief ingestelde 
groep met uiteenlopende kennis en interesses. 
 
Belangrijk is: 
1. Informeren en meedenken aan de voorkant van de besluitvorming. Dus 
voordat zaken in de commissie en zeker voordat ze in de raad komen. 
2. Een goede dialoog. Zodra een van de partijen voelt dat hij of zij voor een 
karretje gespannen wordt is het vertrouwen weg en is er geen "give and 
take" meer mogelijk. Te laat en/of onvolledig informeren en het gevoel dat 
afspraken niet worden nagekomen schaadt eveneens het vertrouwen. 
3. Nakomen van afspraken, goede verslaglegging, beetje meevoelen met 
elkaar, oplossingen zoeken en niet muggenziften. 
4. Ambtelijke betrokkenheid. Het is heel informatief om uit het veld te horen 
hoe daar de werkelijkheid ervaren wordt. 
5. Politieke betrokkenheid. Ook voor hen is het heel informatief om uit het veld te horen 
hoe daar de werkelijkheid ervaren wordt. 
6. Een minimum interesse bij de "actieve burgerij". Wordt de betrokkenheid 
te klein of te weinig divers dan verdwijnt ook de kracht van het overleg. 
De deelnemers aan het groenoverleg moeten wel een groepering 
vertegenwoordigen. 
7. De aandacht voor elk detail moet niet gaan overheersen. 
 
In 2012 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. In de evaluatie van 2012 is aangegeven dat aan het 
begin van elke raadsperiode herijking moet plaatsvinden wat betreft doel, samenstelling etc. Op 
verzoek van het nieuwe college is er gekozen voor een evaluatie waarbij alle participanten in het 
Groenoverleg zijn uitgenodigd voor een evaluatiegesprek/interview.  Het interview/ evaluatiegesprek 
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is gehouden aan de hand van vooraf opgestelde vragen over doelstelling, frequentie, onderwerp, 
gebruik van de informatie uit het overleg, belang in het overleg, wat ging goed, wat ging minder 
goed, betrokkenheid wethouder, invulling overleg (zie bijlage 1: Vragen evaluatie Groenoverleg).  
 
Reacties geïnterviewden 
Er zijn negen mensen geïnterviewd (zie bijlage 3: geïnterviewden) 
 
Doelstelling  
 
Het doel van het overleg is om met elkaar de grote lijnen en hoofdzaken op het  
gebied van groen te bespreken, bij voorkeur proactief en niet reactief. Het gaat  
om het breder perspectief en niet om de kleine individuele elementen. 

De geïnterviewden staan achter de doelstelling, deze behoeft geen bijstellingen. In het overleg 
vroegtijdig ingaan op groenbeleid en projecten is een goede insteek. Eén organisatie ziet graag een 
aanscherping van de doelstelling. Ze wil de rollen adviseren, klankborden, raadplegen, duidelijkheid 
richting raad toevoegen aan de doelstelling.  
 
Van te voren meedenken over projecten en beleid vinden de geïnterviewden heel goed. Ze vinden 
het een meerwaarde als ambtenaren in een vroeg stadium de meningen horen van deelnemers van 
het Groenoverleg. Het is voor zowel de gemeente als groepen belangrijk om op voorhand informatie 
te krijgen. Waar wel of niet over geadviseerd kan worden moet van te voren wel duidelijk zijn. De 
laatste tijd werden plannen in een laat stadium voorgelegd aan het overleg. Het overleg was dus erg 
gericht op het verleden in plaats van op de toekomst. Er kon niet veel meer veranderen aan de 
plannen. Daardoor is het overleg vooral reactief geworden in plaats van proactief.  Het breder 
perspectief werd nog wel eens uit het oog verloren. Soms werd er te veel tijd besteed aan details.  
 
Er kan beter worden nagedacht over welke agendapunten op de agenda komen. Daarmee kan het 
overleg beter worden aangestuurd. Daarvoor moet dan wel meer tijd in de voorbereiding worden 
gestoken. De secretaris kan samen met de portefeuillehouder de agenda opstellen en van te voren 
bespreken. Bij de agendapunten kunnen dan toelichtingen komen over wat de gemeente met dat 
punt wil bereiken. Er kan ook worden overwogen om projecten niet in het groenoverleg te 
behandelen. De projectleiders kunnen de leden van het Groenoverleg rechtstreeks bij hun projecten 
betrekken. 
 
Frequentie 
 
De deelnemers vinden een frequentie van 4x per jaar voldoende.  
Wanneer dat nodig is kan op ad hoc basis een extra overleg worden toegevoegd. In klein comité 
kunnen indien nodig de besprekingen worden voortgezet. 
 
Onderwerpen  
 
De laatste tijd  werden vooral projecten besproken. Het zou goed zijn het overleg meer te benutten 
om te praten over beleidsmatige thema’s, visies etc. (zie bijlage 2: Behaalde resultaten).  
Andere onderwerpen die werden genoemd: 
Bij nieuwbouwprojecten de Groentoets 
Groencompensatie 
Maaibeleid 
Beheer van groenflanken 
Meerjarenplan natuurlijke oevers 
Bomenbeleid 
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Beheerplannen 
Beplantingen (plannen voor bermen, bijenlint, etc.) 
Biodiversiteit  
 
Informatie uit overleg 
 
Een ieder is het erover eens dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk moet blijven. Het moet dan 
wel duidelijk zijn wat vertrouwelijke informatie is en wat niet. Soms werd er vertrouwelijke 
informatie gedeeld met de achterban en anderen buiten het overleg. Misschien was het onduidelijk 
of het om vertrouwelijke informatie ging.   
 

Belang in het groenoverleg 

De gemeente staat voor het algemeen belang. De groepen voor het groenbelang. Meestal is dat 

verschil wel duidelijk en kunnen de leden van het groenoverleg hier goed mee omgaan. Ze realiseren 

zich dat er nu eenmaal gekozen moet worden tussen belangrijke zaken. Zolang de keuze maar helder 

wordt gecommuniceerd en uitgelegd, is dat goed. Een aantal vertegenwoordigers van de 

groenorganisaties hebben wel het idee dat de gemeente soms het groenbelang wat te gemakkelijk 

opzij zet. Een compromis zoeken vinden ze belangrijk. Als de ontwikkelingen  ten koste gaan van het 

groen, dan moet de gemeente dat goed  beargumenteren. Er moet evenwicht worden gezocht 

tussen natuur en mens en dat hoeft niet altijd ten koste van de natuur te gaan.  

Wat ging goed 

Het Groenoverleg voorkomt in een aantal gevallen, door tijdige inspraak vooraf, mogelijke 
bezwarenprocedures achteraf.  Ook maakt de gemeente gebruik van de kennis van de leden van het 
overleg. Met name bij de Munnikenpolder is deze inbreng goed gelopen. Daar is samen door de 
gemeente en groepen  gewerkt aan het plan.  

Wat ging minder goed 

De overleggen duren vaak te lang en gaan vaak te veel over details. Na overleg worden nog eens 
dezelfde vragen per mail gesteld aan dezelfde ambtenaar die op het overleg antwoord heeft 
gegeven. Ambtenaren hebben daardoor dubbelwerk.  
De zaak Van Lennepdreef wordt aangehaald. De Van Lennepdreef is besproken in het Groenoverleg 
nadat het met de bewoners was afgestemd. Er was overeenstemming in het Groenoverleg, maar er is 
vervolgens toch bezwaar ingediend door één van de deelnemers. Volgens de indiener zaten er 
onvolkomenheden in de vergunning. Dit had in het groenoverleg besproken moeten worden.  
 
Er zijn tegengestelde meningen over de noodzaak van verschillende ambtenaren bij het overleg. 
Sommigen zeggen dat de vragen aan beleidsmedewerkers van groenbeheer en  groenonderhoud 
schriftelijk kunnen worden gesteld. Dat ze alleen aanwezig moeten zijn bij het overleg als het echt 
een onderwerp is dat een trend zet. Aan de andere kant moeten antwoorden wel eenduidig zijn en 
het is daarom wel goed als de desbetreffende ambtenaar aanwezig is. 
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Betrokkenheid wethouder 

De betrokkenheid van de wethouder is groot. De wethouder denkt groen, maar is niet altijd in staat 
om groen te handelen, maar dat ligt vooral aan de politiek. De uitkomst is daardoor niet altijd wat de 
deelnemers er van verwachtten. 

Belangrijke invulling van het overleg 
 
Plannen vroegtijdig bespreken met de medewerkers van groen.  
Herziening verordening van beplanting.  
Bepaalde locaties zoals bijv. HSL Informatiecentrum  
Opstellen beheerplan 
Groenbeleid  
 

Participanten 

 Bomenbond Rijnland 

 IVN afdeling Leiden 

 Houdt Leiderdorp Groen (opgehouden te bestaan in 2017) 

 Stichting Comité Doesbrug 

 Onafhankelijk voorzitter 

 Wethouders (Twee) 

 Ambtenaren vanuit beleid, beheer en uitvoering 

 Stichting MEC 

 Natuurspeeltuin De Dwarstuinen 

 School- en volkstuinen. Volkstuinenvereniging De Buitenkant is geen actief lid; wil alleen 

stukken ontvangen. 

 De Vogelwerkgroep. 

Rol participanten 

 Afvaardiging groenbelangenorganisaties als kritische meedenker vanuit hun betrokkenheid 

bij het groen in Leiderdorp. Daarnaast treden ze op als participant bij beleidsprojecten en 

ruimtelijke projecten vanuit hun betrokkenheid bij het groen in Leiderdorp. 

 Onafhankelijk voorzitter. 

 Wethouders in de rol van portefeuillehouders Regio, Groen, Water. 

 Beleidsambtenaar als secretaris, maar ook voor het groenbeleid. 

 Beheermedewerker voor het onderhoud en beheer. 

 Werkleider Uitvoering/Wijken voor de uitvoering van het onderhoud en beheer. 

 Notulist. 

 Conclusie  
 
Alle geïnterviewden vinden het Groenoverleg nuttig en willen met het overleg doorgaan. De 
frequentie van 4 keer per jaar is goed. Voor bepaalde thema’s kan een extra bijeenkomst worden 
georganiseerd. De overleggen moeten korter duren en meer over de hoofdlijnen van het beleid gaan. 
De samenstelling van het overleg is goed. Er moet wel kritisch worden gekeken naar het aantal 
ambtenaren dat deelneemt aan het overleg. Indien nodig kunnen ambtenaren worden uitgenodigd 
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bij het overleg om vragen op het gebied van beleid, beheer en projecten te beantwoorden. Het 
Groenoverleg voorkomt in een aantal gevallen, door tijdige inspraak vooraf, mogelijke 
bezwarenprocedures achteraf.  Ook maakt de gemeente gebruik van de kennis van de leden van het 
overleg. Een ieder is het erover eens dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk moet blijven. 
 
Slotwoord 
 
Het Groenoverleg is een waardevol overleg voor het college om het gemeentelijk groenbeleid met de 
deelnemers te bespreken. Indirect wordt hiermee ook het draagvlak onder de bewoners vergroot. 
Tevens kan de gemeente de ingebrachte lokale kennis benutten om haar beleid te verbeteren.   
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Bijlage 1: Vragen evaluatie Groenoverleg 

Doelstelling: 

Klopt deze doelstelling nog of vinden jullie dat er bijstellingen nodig zijn?  

 

Frequentie: 

Is de frequentie van het Groenoverleg voldoende? 

 

Onderwerpen: 
Welke onderwerpen moeten  aan de orde komen in het Groenoverleg? 
Welke onderwerpen willen jullie zelf aandragen? 
 
Informatie uit groenoverleg: 
Hoe vinden jullie dat je om moet gaan met informatie uit het Groenoverleg? 
 
Belang in het Groenoverleg: 
De gemeente gaat voor algemeen belang, de groenclubs gaan voor het belang van het groen.  
Hoe denken jullie daarover. 
 
Algemene vragen: 

Wat ging goed en wat minder goed? 

Wat vinden jullie van de betrokkenheid van de wethouder? 

Wat vonden jullie ervan dat wethouder ruimtelijke projecten vaak aanschoof? 

Wat vinden jullie een belangrijke invulling van het overleg? 

Wat willen jullie in dit overleg veranderen? 

Welke rol zien jullie voor jezelf in het groenoverleg? 
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Bijlage 2: Behaalde resultaten 

Het Groenoverleg heeft geleid tot beter beleid en betere plannen, zoals: 

Aangepaste Verordening op de beplanting 

Bomenbeleidsplan 

Munnikenpolder, oeverzwaluwwand  

Diverse Groentoetsen 

Beheerplan Boterhuispolder, uitstel maaidata in pachtcontracten, afsluiten broedseizoen 
Beheerplan Polder Achthoven  
Natuurmeetnet 
Verbeteren straatbeeld 
Stinzenbollen, bijvoorbeeld Engelendaal 
Bloemrijke bermen voor bijen 
Operatie Steenbreek  
Natuurvriendelijke oevers (o.a. Hofvijver) 

Bijenhotel in de Houtkamp 

Nieuwbouw RCL 
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Bijlage 3: Geïnterviewden 
 
Interviewers  
voorzitter groenoverleg, ambtenaar gemeente Leiderdorp 
 
Interviewverslagen  
ambtenaar gemeente Leiderdorp 
 
Geïnterviewden 
Bomenbond 
St. Comité Doesbrug 
Mec 
Mec 
IVN regio leiden 
Vogelwerkgroep 
Natuurspeeltuin de Dwarstuin 
Beleidsmedewerker Groen 
Wethouder  
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