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Uit een recent dagbladartikel over het bouwproject Brittenburg van Rijnhart Wonen komt naar 
voren dat Rijnhart Wonen een bedrag moet storten in een herplantingsfonds van de gemeente, 
omdat er rond Brittenburg te veel bomen zijn gekapt. GroenLinks heeft enkele vragen over het 
fonds.

• Hoe groot is het bedrag dat Rijnhart Wonen hiervoor in het fonds moet storten?
Dit is nog niet bekend. De definitieve balans van het groenplan/de groentoets wordt 
momenteel uitgewerkt. De (eventuele) bijdrage aan het Herplantfonds moet vervolgens 
worden bepaald. Dit gebeurt door middel van taxatie van de herplantwaarde door een 
beëdigd taxateur voor de bomen die niet herplant worden en waarvoor vanuit de 
groentoets geen andere afdoende compensatie wordt gerealiseerd.

• Hoe groot is het herplantingsfonds van de gemeente Leiderdorp met inbegrip van de 
betaling door Rijnhart Wonen?
De omvang van het herplantfonds bedraagt momenteel € 3.273,20. Dit is exclusief de 
bijdrage van Rijnhart Wonen aangezien dit nog niet is bepaald. 

• Wat zijn de spelregels van het fonds?
In de beantwoording van de technische vragen voor het politiek forum van 14 mei 2018 
schreven wij het volgende: 
De gemeente Leiderdorp heeft een financiële voorziening groen, hierin worden financiën 
gereserveerd voor herplant (Herplantfonds). In de paragraaf ‘herplant en inboet van 
hoofdstuk 3 ‘Beheer en onderhoud’ uit het Bomenbeleidsplan is een en ander nader 
uitgewerkt.



Bij het niet herplanten en bij herplanten op een andere locatie in de gemeente staat er 
een financiële compensatie tegenover. Het bedrag wordt toegevoegd aan het 
gemeentelijke herplantfonds in de Voorziening Groen. De gemeente verzorgt de herplant.

Voorziening Groen
Is het niet mogelijk om op een plaats waar een boom is verwijderd een nieuwe boom aan 
te planten, dan wordt er een bedrag gestort in de gemeentelijke ‘Voorziening Groen’. Dit 
bedrag is bestemd voor het herplantfonds en krijgt daarom de omschrijving 
Herplantfonds mee bij storting.

Deze voorziening wordt gebruikt voor herplant van bomen op andere locaties in de 
gemeente, maar ook voor groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen. Onder de kosten 
van herplant verstaat de gemeente Leiderdorp de volledige financiering van:
 Aankoop en levering van de boom;
 Het opnemen van bestrating, het graven en voorbereiden van plantgaten, het 

daadwerkelijk planten van de boom en het herstel van de bestrating;
 De nazorg bij de boom voor een maximale duur van 3 jaar; en:
 De voorbereiding van de nieuw te planten bomen.

Ook wanneer een boom gekapt is zonder de benodigde omgevingsvergunning moet een 
nader te bepalen bedrag in rekening worden gebracht, dat toegevoegd wordt aan de 
Voorziening Groen.

• Bestaat er verschil tussen herplanten en verplanten en zo ja, waaruit bestaat dit verschil 
dan?
Ja formeel is er verschil: herplanten betreft nieuwe aanplanten op of in de buurt van de 
plek waar groen is verwijderd. Als sprake is van verplanten dan wordt bestaand groen 
naar een andere locatie verplaatst. 


