Verslag Algemene Ledenvergadering Bomenbond Rijnland 29 oktober 2016

Aanwezig: Rolf van Beek (vz), Bea Hoogheid (secr a.i.), Arjan Korevaar, Loes de Blok, Eva van Santen,
Hennie Burgemeester, Henny Hoogervorst, Marianne Pacqué, Isa Koornstra – Zibirre, Rita Korfmann,
Jan Hartstra, Marjan Weenink, Anne Sytske Keijser, Pieter de Krom, Peter J. van Leeuwen, Jan Willem
van Leenhoff
Bericht van verhindering van: Renate Slebe, Noor Evertsen, Margreet Wesseling, Sjoerd van Ketel,
Sabijn Gorter, Reina Brouwer, Jos Olsthoorn, Gert Jan van Pelt en Lex Willem van Rijn.

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter van Beek opent de vergadering met een warm welkom aan alle aanwezigen. De goede
opkomst wordt door het bestuur als een inspirerende steun in de rug ervaren. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 april 2016
Pieter de Krom wijst n.a.v. de bespreking van promotiemogelijkheden op de jaarlijkse Bijenmarkt.
Het verslag wordt vastgesteld.

3. Besluit College over de nieuwe Groene Kaart en ontvangen aanmeldingen
Bea Hoogheid vat het concept besluit van het College over de Groene Kaart 2016 samen. In grote
lijnen zijn (bijna) alle aanmeldingen door of via de Bomenbond van solitaire bomen gehonoreerd en
alle aanmeldingen van boomgroepen en structuren afgewezen, met als argumentatie dat 1)
aanmeldingsprocedure alleen voor solitaire bomen zou gelden, 2) het vastgestelde beleid m.b.t.
structuren en boomgebieden te zeer wordt doorkruist als nu ‘zomaar’ nieuwe structuren en
gebieden zouden worden toegevoegd. Ook geeft het College aan dat de Groene Kaart nu te weinig
onderscheidend dreigt te worden. De criteria voor aanmelding zijn te multi-interpretabel naar de
mening van het College, zodat de kaart veel meer dreigt te gaan bevatten dan ‘het neusje van de
zalm’. Helaas geeft het College niet nader aan wat dat neusje dan zou moeten zijn.
Het concept besluit ligt nu ter inzage. Vanuit de Bomenbond zal een zienswijze worden opgesteld,
maar dat kan ook van andere partijen worden verwacht, zodat nog geenszins duidelijk is hoe de Kaart
er straks uit zal zien.
Goed bericht: vanwege de aangetroffen lacunes en slechte onderlinge aansluiting van de eigen
bestanden is het College voornemens een extern bureau (BTL) een inventarisatie van het totale
bomenbestand te laten maken.

Vanwege alle onduidelijkheden is de eerder voorgenomen vervolg-inventarisatie in augustus /
september afgelast. Het heeft weinig zin opnieuw tijd en energie van onze vrijwilligers te vragen als
het effect niet in te schatten is. Nu is het eerst zaak de bijdrage van maar liefst 8 vrijwilligers en de
(kostbare) inzet van Wouter Moerland van Bureau Stadsnatuur Rotterdam te verzilveren.

4. Overleg met gemeente Leiden en andere partijen
Met het vertrek van de ambtenaar die de procedure rond de Groene Kaart trok is er op dit moment
geen aanspreekpunt op beleidsniveau.
In Oegstgeest is als gevolg van de daar gevoerde juridische procedure contact gelegd met het
uitvoerend kader Groen, Peter Kampf. Daar is ook gesproken over mogelijke samenwerking bij nader
onderzoek rond de binnendijkjes, waarvan die langs het Componistenpad al geheel kaal gehaald is.
Op verzoek van het bestuur stemt de vergadering in met een reservering van max 500 euro voor
ecologische begeleiding van de door bewoners uit te voeren ‘monitoring’ van de ontwikkeling van de
andere dijkjes vs het kale Componistenpad.
Met de gemeente en bewoners van de Bockhorst is in augustus extra overleg gevoerd over het
bosplantsoen aan de kant van de dr. Lelylaan. Het plantsoen lijdt onder achterstallig onderhoud
waardoor een aantal huizen inderdaad nauwelijks meer zon in de tuin hebben. De nu voorgestelde
aanpak is echter wel erg drastisch. Helaas bleken de tegenstanders niet opgewassen tegen de
voorstanders van de kap en bleek geen animo voor verzet tegen de nog af te geven vergunning. Bea
heeft met het oog op de aanwezige egels wel een aantal bewoners bereid gevonden egelkasten te
plaatsen. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij het fonds Wijkinitiatieven.

5. Procedures: lopend en afgerond
Oegstgeest: na de toewijzing van de voorlopige voorziening op 6 juli jl heeft de Bezwarencie op 22
augustus het bezwaar van de Bomenbond gegrond verklaard en de gemeente Oegstgeest
geadviseerd de bestreden vergunning in te trekken en een nieuwe vergunning af te geven. Deze is
nog steeds ‘in de maak’. Voornaamste winst is echter bereikt: inzicht bij gemeente dat hun
verordening ook gevolgd moet worden en de opening voor het gesprek met de ambtenaren.
Rolf en Bea zijn door de gemeente geïnformeerd over de dramatische plannen voor de herinrichting
Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt. In feite wordt de hele biotoop rond molen de Valk
vernietigd en wordt er een zo kaal mogelijk evenementenplein gemaakt om o.a. het 3 Oktober –
feest te faciliteren. Gelet op de ver gevorderde planvorming, de gevestigde belangen en zelfs de
meegaande opstelling van de Singelpark-groep lijkt een juridische procedure niet zinvol. Getracht zal
worden via bilateraal overleg nog enige plek voor met name de nu aanwezige heggenbroeders te
redden.
Rolf meldt de teleurstellende gang van zaken rond de voorgenomen kap van de lindes aan de
Aalmarkt (achterzijde voormalig V&D). Bezien zal worden of een contra-expertise de gemeente nog
op andere gedachten kan brengen.
Arjan licht de insteek toe bij de voorgenomen kap t.b.v. de Rijnlandroute. Gelet op alle al genomen
besluiten rond het tracé wil de Bomenbond vooral inzetten op compensatie. Er zal met de provincie
worden overlegd over een voorstel voor herplant bij het Valkenburgsemeer.

2

Aanvullend onder dit agendapunt: mogelijke komende procedures betreffen kap bij Janssen aan de
Einsteinweg (bedreigd buizerdnest) en aanvraag voor kaalslag rond de vijver op de begraafplaats
Rhijnhof.

6. Stand van zaken ledenlijst, donaties, website en promo-materiaal
Loes de Blok meldt alle ondernomen acties in de afgelopen maanden om de ledenlijst op te schonen,
bij te werken en leden te herinneren aan de donaties. Al dat werk heeft zijn vruchten af geworpen: er
is nu een lijst van ruim 100 betalende leden, met kloppende adres- en e-mail gegevens. De stand van
ontvangen donaties is nu ruim 1600 euro tegen iets meer dan 1100 vorig jaar. Een aantal leden heeft
bedankt en met negen leden heeft zij nog geen contact kunnen krijgen. De vergadering stemt in met
het voorstel om 30 leden die niet hebben gereageerd op diverse contactpogingen (adres onjuist,
geen adres bekend, niet reageren op terugstorting van 1 cent met verzoek om contact etc) van de
lijst te schrappen.
Aan een algemene promo-folder wordt nu gewerkt, hopelijk kan deze binnenkort naar de drukker.
Ook stemt de vergadering in met het voorstel om met ingang van volgend jaar de ING-rekening op te
heffen en over te stappen naar de Triodos-bank.

7. Oproep aan leden voor promotie-activiteiten, bijdragen aan contra-expertises en aanloop
naar nieuwe inventarisaties of monitoring
Hiervoor is al gemeld dat op dit moment geen nieuwe inventarisatie ronde voor de Groene Kaart
wordt voorzien. Wel zal op de website een oproep worden gedaan aan belangstellenden om zich
beschikbaar te stellen voor activiteiten of het leveren van expertise bij komende kwesties. De
werkdruk wordt feitelijk te groot voor het kleine bestuur.

8. Vacatures bestuur
Rolf meldt begin volgend jaar het voorzitterschap te zullen neerleggen. Het is dus zaak dat er tijdig
een opvolger aantreedt. Een ieder wordt gevraagd in eigen kring rond te vragen. Arjan Korevaar stelt
zich beschikbaar als algemeen lid. Vanuit zijn achtergrond (Chemische Technologie, Bedrijfskunde,
Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie en Tibetaanse geneeskunde) spreken de doelstellingen
van de Bomenbond hem sterk aan. Hij bepleit voor de komende tijd een focus op het bestuurlijke
vlak, eerder dan reageren op incidenten en zo hopelijk zo groot mogelijke winst te behalen in de
beperkte tijd die het nu kleine bestuur kan inzetten. De vergadering stemt in met de toetreding tot
het bestuur van Arjan.
Loes de Blok wil op breed vlak ondersteunend werken voor het bestuur maar is niet beschikbaar als
penningmeester. Voor deze vacature en straks die van de voorzitter zal zij ook zoeken in de database
van IDoe.
9. Rondvraag
Marjan Weenink doet verslag van het moeizame overleg met de gemeente over het behoud van de
ruigte achter de Tunicaduin: veel struiken en bomen die een uitstekend gebiedje vormen voor o.a.
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vogels en egels. Dit gebied is ook aangemeld voor de Groene Kaart maar kennelijk afgewezen. Zij
zoekt ondersteunende expertise voor overleg met geïnteresseerde bewoners in de Merenwijk om
dergelijk ecologisch waardevolle stukjes te behouden en beter te beheren.
10. Sluiting
Onder dankzegging voor de levendige deelname sluit de voorzitter de vergadering.
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