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Griffie Leiderdorp, 16 november 2O2L

Onderwerp: Rekenkamerrapport Herplantfonds

bomen

*203877F737C"€
De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 7 december 2O2L, nr.42UL24827 /26LI65;

gezien het advies van het Politiek Forum van 24 januari 2O2L;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp 20L7;

besluit:

Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Bomen in Leiderdorp, papier en

praktijk', onderzoek naar de werking van het Herplantfonds in de gemeente Leiderdorp

(Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 18 oktober 20271, gelet op de brief van de

Rekenkamercommissie en gelet op de reactie van het college dd. 7 december 2O2I;

De conclusies uit de brief van de Rekenkamercommissie over te nemen en en naar aanleiding

van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie het college te verzoeken:

a. aangaande het bomenbeleid uiterlijk 1februari2023 een keuze voorte bereiden voor

de raad tussen:

1) een beleid gebaseerd op het criterium kwalitatieve herplant,

2) een beleid gebaseerd op vervanging op basis van aantallen,

3) een beleid gebaseerd op vervanging van boomwaarde.

b. lndien blijvend gekozen wordt voor een beleid op basis van het criterium kwalitatieve

herplant:

. Een bewuste afweging te maken tussen het belang van bomen en groen en

a nde re maatscha ppel'rjke opgave n bij ruimtelijke ontwikkelingen;

L



Registratienr.: Zl21 I 124827 12591 01

2021 Raadsbesluit

Pagina 2van2Versie I
Agendapunt

Nr

c.

d

. Objectieve criteria te ontwikkelen om te toetsen wanneer voldaan is aan

voldoende'kwalitatieve herplant' bij ruimtelijke projecten;

. Bij de toetsing van de criteria het groenoverleg te betrekken als adviesorgaan.

Manieren te vinden om het Herplantfonds actiever te gebruiken in het kader van het

garanderen van voldoende vervanging van gekapte bomen en/of boomwaarde.

jaarlijks verantwoording af te leggen over de kap en herplant in kwantitatieve en

kwalitatieve zin door onder andere inzicht te geven in de mutaties in het Herplantfonds

en de bomenbalans waarbij: (1voor de ruimtelijke projecten aangegeven wordt in

hoeverre de in de groentoets beschreven vervanging ook daadwerkelijk is gerealiseerd,

(2 in de bomenbalans nieuwe bomen pas mee te tellen op het moment dat de plant

daadwerkelijk is gerealiseerd.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 3L ianuari 2022,

de

e B.A.M. Rijsbergenf

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


