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Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt 

van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de praktijk lukt dat slechts ten 

dele. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp.  

 

De compensatie van gekapte bomen 

 

Bij het verlenen van een kapvergunning verplicht de gemeente de aanvrager om een 

compensatieplan op te stellen waarin omschreven staat hoe en waar bomen met een 

zelfde boomwaarde terugkomen. Om in deze fase kap en aanplant met elkaar te 

kunnen vergelijken werkt de gemeente Leiden niet met aantallen bomen, maar met een 

zogenoemde ‘boomwaarde’, waarmee de ecologische kwaliteit van bomen in geld 

wordt uitgedrukt.  

 

De storting in het Bomenfonds 

 

In veel gevallen moet de kapvergunninghouder vooraf een bedrag storten in het 

Bomenfonds als een waarborg dat het compensatieplan voor de herplant ook wordt 

uitgevoerd. Hoewel de verleende kapvergunningen doorgaans een compensatieplan 

bevatten worden de plannen lang niet altijd volledig gerealiseerd.  

 

 



Pagina 

2/3 
De storting in het Bomenfonds zou een prikkel moeten zijn voor de vergunninghouder 

om bomen te planten, maar dit wordt in de praktijk niet altijd volledig uitgevoerd binnen 

de gestelde termijn. De storting werkt in dat geval niet als een prikkel tot nakoming, 

maar als een afkoopsom. Volgens de Rekenkamercommissie staat dit haaks op de 

intentie van het fonds om de verantwoordelijkheid voor herplant in de eerste plaats bij 

de kapper van de bomen te leggen. Deze verschuiving in verantwoordelijkheid is 

mogelijk doordat de gemeente niet actief controleert of de uitvoering ook plaats vindt. 

Daarnaast is de gemeente zelf vaak ook de vergunninghouder.  

 

De groei van het fonds 

 

Wanneer de compensatie uiteindelijk niet wordt gerealiseerd kan de gemeente het geld 

zelf gebruiken voor de ‘versterking van het bomenbestand’. De Rekenkamercommissie 

constateert dat het Bomenfonds sinds de invoering in 2012 flink is gegroeid en dat de 

gemeente tot nu toe onvoldoende in staat is geweest met het geld in het fonds 

voldoende bomen te planten om de boomwaarde in Leiden te handhaven. In een 

aantal gevallen zijn de gelden aangewend voor het onderhoud van bestaande bomen. 

De Rekenkamercommissie betwijfelt of deze ‘versterking van het bomenbestand’ 

uiteindelijk ook leidt tot compensatie van de gekapte bomen. 

 

De nieuwe verordening 

 

Op dit moment ligt de nieuwe bomenverordening in de inspraak, waarna de 

verordening in de gemeenteraad van Leiden zal worden besproken. De 

Rekenkamercommissie ziet de vaststelling van de nieuwe bomenverordening als een  

kans om het beleid te verbeteren en geconstateerde onduidelijkheden weg te nemen.  

De gemeenteraad kan dan duidelijke keuzes maken wat ze wil met de gelden in het 

Bomenfonds. De Rekenkamercommissie adviseert het college om een heldere 

administratie van gekapte en herplante bomen en boomwaarde op te zetten en er 

actief voor te zorgen dat de vergunninghouders hun verplichtingen nakomen. De 

Rekenkamercommissie plaatst verder vraagtekens bij het voorstel om in veel gevallen 

te volstaan met een melding in plaats van een vergunningaanvraag. 

 

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die 

geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De commissie 

doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en 



Pagina 

3/3 
doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 

Eerdere onderzoeken gingen over duurzaamheid, Leiden Bio Sciece Park, 

klachtenbehandeling en het sociaal domein. 

 

 

 

 



 

 

Samenvatting van het persbericht  
 
 

Na kap van bomen niet genoeg nieuwe bomen   
  
Leiden, 22 februari 2021 
 
Als je in Leiden een boom kapt, moet je een nieuwe boom terugzetten die net zo veel 
waarde voor de natuur heeft als de oude boom. Dat staat in de regels van de gemeente. 
Maar dat gebeurt niet altijd. Dat ontdekten onderzoekers voor de gemeenteraad van 
Leiden. 
 
De gemeenteraad maakt de regels in Leiden en wil weten of die regels goed werken en of 
iedereen zich eraan houdt. Onderzoekers hebben voor de gemeenteraad gekeken naar de 
regels voor het kappen van bomen. Daar gaan dingen mis. 
 
Dit zijn de regels als je bomen wilt kappen: 
 
Soms staan bomen in de weg. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een huis. Dan mag een 
bouwer die bomen kappen, maar dan moet hij wel op een andere plek bomen 
terugplanten. De nieuwe bomen moeten net zo goed zijn voor de natuur als de oude 
bomen. Je mag niet een dikke boom kappen en er een dun boompje voor terugplanten. 
 
Bomen kosten geld. Hoe beter de boom, hoe duurder. Als iemand bomen wil kappen, 
moet hij uitrekenen wat de nieuwe bomen kosten die hij moet terugplanten. Dat bedrag 
moet hij vooruit betalen aan de gemeente. Anders krijgt hij geen vergunning. Dat geld 
krijgt hij pas weer terug als hij de nieuwe bomen heeft neergezet. De pot geld heet het 
Bomenfonds.  
 
Onderzoek: het gaat niet altijd goed 
 
Dat zijn de regels. Maar die werken niet altijd goed, ontdekten de onderzoekers. Wat gaat 
er mis?  
 
- Bouwers die bomen kappen, stoppen vaak wel geld in het Bomenfonds voor nieuwe 

bomen. Maar ze planten niet altijd genoeg nieuwe bomen. Bijvoorbeeld omdat er 
onvoldoende plek is. Of omdat ze het te veel gedoe vinden. Hun geld blijft in de pot. Er 
komen geen nieuwe bomen.  

- De gemeente kapt zelf ook bomen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe weg of een 
schoolgebouw. Ook de gemeente moet geld in het Bomenfonds storten en nieuwe 
bomen planten. De gemeente komt niet altijd de afspraken na.   

- De gemeente moet controleren of bouwers de nieuwe bomen wel planten. Maar dat doet 
de gemeente niet genoeg. Bouwers die geen bomen planten, krijgen geen 
waarschuwing.  

- Als een bouwer geen nieuwe bomen heeft geplant, moet de gemeente dat zelf doen. 
Daar kan het geld in het Bomenfonds voor gebruikt worden. Dan blijven er genoeg 
bomen in Leiden. Maar het lukt de gemeente niet om al die bomen te planten.  

- De gemeente heeft het geld uit het Bomenfonds ook gebruikt om bestaande bomen 
beter te verzorgen. Dat is op zich goed maar daar is het geld niet alleen voor bedoeld. 
Het geld is volgens de onderzoekers vooral bedoeld voor nieuwe bomen.  

 



 

 

Het gaat daarom in Leiden niet goed met de bomen. Dikke en oude bomen worden 
gekapt. Er komen minder bomen voor terug. En die zijn vaak ook jonger en dunner en dus 
minder goed voor de natuur. We moeten dan  nog een tijd wachten voordat ze net zo goed 
voor de natuur zijn als de gekapte bomen.  
 
Wat kan de gemeente beter doen? 
De onderzoekers hebben de gemeenteraad verteld wat er beter kan. Zo blijven er genoeg 
goede bomen in Leiden: 
- De gemeente moet beter opschrijven wie bomen moet planten, hoeveel bomen dat zijn 

en waar die komen.  
- De gemeente moet veel vaker kijken of er nieuwe bomen staan op de afgesproken 

plekken. En of de waarde van die bomen groot genoeg is. 
- De gemeente moet iedereen aan de afspraken houden. En ze moeten zelf ook de 

bomen planten die ze beloofd hebben.  
 
De gemeente heeft een paar maanden geleden nieuwe regels opgesteld. Die gaat de 
gemeenteraad bespreken. De onderzoekers hopen dat de gemeenteraad de regels beter 
gaat maken.  
 
Wie zijn de onderzoekers voor de gemeenteraad? 
De onderzoekers die hebben gekeken naar de regels voor bomen, zitten in de 
Rekenkamercommissie. Dat is een groep van zeven mensen die voor de gemeenteraden 
van Leiden en Leiderdorp onderzoeken of de gemeente goed bezig is. Doen zij wat ze 
moeten doen, doen ze dat goed en houden ze zich aan de regels? 
Wat ze ontdekken, vertellen ze aan de gemeenteraad. Die kan dan bijvoorbeeld betere 
regels of plannen maken. Ze deden bijvoorbeeld onderzoek naar het bedrijventerrein Bio 
Science Park. Ze onderzochten hoe de gemeente reageert op klachten van inwoners. En 
ze keken naar de plannen voor het bouwen van huizen. 
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