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 2021 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 7 december 2021 

     

Onderwerp: Rekenkamerrapport Herplantfonds 

bomen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03C0BB41A8* 
Beslispunten 

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 2021), gelet op de brief van de 
Rekenkamercommissie en gelet op de reactie van het college dd. 7 december 2021; 
 

1. 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. bij toekomstig bomenbeleid een keuze voor te 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. Indien 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 
andere maatschappelijke opgaven bij ruimtelijke ontwikkelingen; 

• 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. 
c. Manieren te vinden om het Herplantfonds actiever te gebruiken in het kader van het 

garanderen van voldoende vervanging van gekapte bomen en/of boomwaarde. 
d. 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: (1 voor 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.  
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1 SAMENVATTING  

Het onderzoeksrapport “Bomen in Leiderdorp, papier en praktijk’, Onderzoek naar de werking van 
het Herplantfonds in de gemeente Leiderdorp” is op 18 oktober 2021 door de raad ontvangen. Op 
26 oktober is het rapport aan de raad van Leiderdorp gepresenteerd. Het is nu aan de raad om te 
besluiten hoe met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie wordt omgegaan. 
 

2 Inleiding 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar de situatie van het 
Leiderdorpse Herplantfonds. De volgende onderzoeksvraag heeft centraal gestaan: hoe 
functioneert het Herplantfonds gelet op het doel waarvoor het is ingesteld?  
 
In de Rekenkamerbrief wordt onder andere gesteld dat gemeenteraad een instrument mist om te 
analyseren of de ‘kwalitatieve aanplant’ in de praktijk voldoet aan de doelstellingen van het 
Bomenbeleidsplan. Ook ontbreekt een objectieve norm (zoals de boomtaxatiewaarde) om te 
beoordelen of de kwalitatieve herplant voldoende is ter vervanging van de gekapte bomen. 
De Rekenkamer uit haar zorgen over het feit dat het Herplantfonds nauwelijks een rol speelt bij 
het bomenbeleid in Leiderdorp – onder andere vanwege het minimale aantal stortingen in het 
fonds – en stelt de vraag of het Herplantfonds heroverwogen zou moeten worden.  
 
De Rekenkamercommissie raadt de gemeenteraad van Leiderdorp aan een keuze te maken tussen 
een beleid gebaseerd op het criterium kwalitatieve herplant, op vervanging op basis van aantallen, 
of op vervanging van boomwaarde. Daarnaast stelt de Rekenkamercommissie dat het 
Herplantfonds actiever en uitgebreider gebruikt kan worden.   
De Rekenkamercommissie raadt aan het college te verzoeken 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.  
 
Het nu voorliggend raadsvoorstel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Auditcommissie 
van de raad. Hiermee geeft de Auditcommissie invulling aan de taak, zoals opgenomen in de 
Verordening Auditcommissie 2019: het bespreken van onderzoeken van de Rekenkamercommissie 
en het opstellen van een advies aan de raad over de afhandeling van het onderzoek (artikel 3 lid 
J.). In de Auditcommissie is afgesproken dat mevrouw Hofman-Züter namens de commissie als 
woordvoerder zal optreden voor dit onderwerp, indien daar in politiek forum of raad behoefte aan 
is. 
 
In het genomen raadsbesluit ‘terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen 
Rekenkamercommissie’ van 13 juli 2020 wordt het college onder andere verzocht jaarlijks in de 
jaarrekening te rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die 
een relatie hebben tot de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De besluiten behorend bij 
het Rekenkamerrapport “Bomen in Leiderdorp, papier en praktijk’, Onderzoek naar de werking van 
het Herplantfonds in de gemeente Leiderdorp, zullen hierin ook worden meegenomen. 
 

3 Beoogd effect 

Het ondersteunen van de gemeenteraad van Leiderdorp in haar controlerende en kaderstellende 
taak. De aanbevelingen en aandachtspunten uit het Rekenkamerrapport, met inachtneming van de 
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reactie van het College van B&W, bieden de raad handvatten om het college te verzoeken de 
conclusies en aanbevelingen over te nemen en uit te werken. 
 

4 Argumenten 

De Rekenkamercommissie trekt conclusies op basis van het onderzoek naar de werking van het 
Herplantfonds in de gemeente Leiderdorp en heeft hierbij haar aanbevelingen opgesteld. 
 
Het college geeft aan in haar brief van 7 december 2021, zich gedeeltelijk te herkennen in de 
conclusies van de Rekenkamercommissie. Het college zegt kansen te zien om op basis van de  
conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer het proces rond groentoetsen, herplantfonds en 
bomenbalans nog verder te verbeteren.  
Aan de andere kant betreurt het college het dat er weinig tot niets terug te vinden is van de 
ontwikkelingen die er de afgelopen jaren in Leiderdorp hebben plaatsgevonden rond het 
onderwerp en wordt in de brief gesteld dat veel conclusies zijn gebaseerd op oude 
beleidsuitvoering.  
 
Het college is van mening dat een herziening van het gehele bomenbeleid niet nodig is. De 
groentoets, de Leiderdorpse variant op kwantitatieve en kwalitatieve toetsing, functioneert 
volgens het college goed. Het proces rondom de groentoets wordt telkens opnieuw weer verder 
geoptimaliseerd. Ook ziet het college niets in het voorstel van de Rekenkamer om het 
Herplantfonds te gaan gebruiken als een garantie voor de herplantverplichting. Wel wil het college 
het herplantfonds een grotere rol laten spelen bij de groencompensatie bij ruimtelijke 
ontwikkelingen alsmede het aspect van financiële herplant toevoegen aan de 
omgevingsvergunning. Het college stelt voor voor het vastleggen van wat daadwerkelijk 
gerealiseerd is van de groenvervanging bij ruimtelijke projecten, het invoeren van het 
procesverbaal oplevering project conform Groentoets.  
 
Gelet op de reactie van het college wordt voorgesteld de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie in overweging te nemen en het college te verzoeken een en ander verder 
uit te werken. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Duurzaamheid  
N.v.t.  
 

7 Financiën 

N.v.t. 
 

8 Communicatie  

Het raadsbesluit wordt opgenomen in het raadsinformatiesysteem. 
 

9 Evaluatie 

N.v.t. 
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De auditcommissie van de gemeente Leiderdorp, 

de griffier,                 de voorzitter,  
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen               N. Verwers 
 

 

 
 


