OPEN BRIEF
Aan de wethouders P. Dirkse en P. Laudy
van de gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden
Leiden, 5 februari 2018

Betreft: kap van 180 Groene Kaartbomen voor Combibad de Vliet

Geachte wethouders,

Vanochtend kreeg ik bericht dat komende donderdag in de Commissie OS wordt gesproken
over het Uitvoeringsbesluit Combibad De Vliet (en in de week erna in de Raad).
Vanuit de Bomenbond kijken wij primair naar de agenda's van de Commissies LB en SO,
zodat dit besluit en de eerdere inspraakmogelijkheid ons helaas geheel is ontgaan.
In stuk RV 17.0119 Uitvoeringsbesluit staat op de PDF-bladzijde 6 dat het niet mogelijk was
om op korte termijn een Integraal Planologisch Kader op te stellen.
Dat is jammer want zoals u beiden weet ontbreekt al jaren ook nog steeds een Integraal
Ecologisch Kader voor de gehele stad, zijnde de Nota Ecologische Hoofdstructuur.
Desondanks wordt een voorstel gedaan waarvoor minstens 74 bomen moeten worden
gekapt en zelfs mogelijk totaal 180 wanneer de positie van het nieuwe binnenbad wordt
opgeschoven. Al deze bomen staan in een boomgebied op de Groene Kaart, dus conform het
besluit van het College: “geen kap, tenzij…”
Om dat ‘tenzij …’ te beoordelen is een gemotiveerde afweging van belangen nodig. Onder
verwijzing naar een niet openbaar beschikbare bomeninventarisatie wordt echter simpelweg
gesteld dat nagenoeg alle bomen in matige tot slechte staat zijn. Van een verdere afweging
lijkt geen sprake.
De laatste maanden wordt de Bomenbond regelmatig ambtelijk geïnformeerd over
projecten (bouw, wegenaanleg, singelpark) waarbij bomen in het geding zijn, maar over dit
besluit en de consequenties daarvan is geen enkel moment vanuit de projectleider of de afd
stedenbouw contact geweest met de Bomenbond.
Wij betreuren dit ten zeerste, ook omdat in Leiden recent al op vele plaatsen grootschalige
kap plaatsvindt of op stapel staat en de Groene Kaart daarbij geen enkele rol lijkt te spelen

(9000 voor de Rijnlandroute, 65 voor de Rijnsburgersingel, 20 in het Blekerspark, mogelijk
10tallen in het Ankerpark, 155 voor de brug naar Poelgeest, ruim 100 voor de nieuw te
verwachten aanvraag langs de spoorlijn nu de noodkapvergunning voor 44 bomen is
ingetrokken, grote aantallen in het Bio Science Park....)
Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de behandeling van dit Uitvoeringsbesluit Combibad
De Vliet wordt aangehouden tot:



het project intern nader is bezien en er een duidelijke paragraaf met afwegingen en
motiveringen aan het Uitvoeringsbesluit is toegevoegd (zowel v.w.b. de aantasting
van de Groene Kaart als gevolgen in ecologisch opzicht),
de Bomenbond en ieder ander bij het Leidse groen betrokkenen kennis hebben
kunnen nemen van deze aanvulling en de uitgevoerde bomeninventarisatie en hun
meningen kenbaar hebben kunnen maken aan u, raadsleden en betrokken
ambtenaren.

Hoogachtend,

A. Korevaar
Voorzitter Bomenbond Rijnland
Eijmerspoelstraat 40
2334 BX Leiden

