Bomenbond Rijnland: Jaarverslag 2017 en Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2017
Zoals aangegeven in het Beleidsplan 2017 is afgelopen kalenderjaar in zowel Leiden, Leiderdorp als
Oegstgeest zwaar ingezet op betrokkenheid bij nieuw beleid of regelgeving dan wel aanpassingen
van bestaande kaders.
Voor Leiden betekende dit de nodige aandacht voor de voorgenomen wijzigingen van de Nadere
Regels bij de Bomenverordening 2015. Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor de aanmelding
van nieuwe bomen voor de Groene Kaart en de herziening van de eerdere versie van deze kaart zoals
vastgesteld in 2017. Bij het bezwaar tegen de vaststelling van de Kaart 2016 is de Bomenbond in het
gelijk gesteld voor wat betreft het aanmelden van boomgebieden en structuren, naast individuele
bomen. Omdat toen al duidelijk werd dat het College aan een andere invulling van de Groene Kaart
werkte is besloten in 2017 geen actie te ondernemen voor nieuwe aanmeldingen maar af te wachten
welk besluit het College wilde gaan nemen voor 2018 en verder.
In Leiderdorp lag de nadruk op de afronding van het nieuwe Bomenbeleidsplan (begin 2017 door de
Raad vastgesteld). Onze inzet daarbij was vooral gericht op het schrappen van de mogelijkheid om
kapaanvragen voor gemeentebomen in te dienen met als reden vermindering van het rendement
van zonnepanelen. Deze optie is inderdaad komen te vervallen, waarna in de 2e helft overleg is
gevoerd over de nieuwe concept Bomenverordening (behandeling staat gepland voor mei 2018).
Ook in Oegstgeest werd gewerkt aan een belangrijk kader voor bomen in de komende jaren: de
concept nota Bomenbeleidsplan, besproken in een klankbordgroep waaraan de Bomenbond ook
deelnam. Eerder dat jaar is veel tijd ingezet op de meningsvorming rond de voorgenomen kap op het
2e deel van de houtwallen in Haaswijk met o.a. een inventarisatie samen met het MEC Oegstgeest
van flora en fauna op en bij de 3 te onderscheiden delen en een schriftelijke peiling onder 155
aangrenzende woningen. Met de hoge respons van ruim 30% bleek deze kwestie veel bewoners
bezig te houden.
Juridisch is 2017 een bewogen jaar geweest met de helaas verloren procedures rond de kap van
bomen aan de Einsteinweg. In dit belangrijke gebied speelde tegelijkertijd de grootschalige kap voor
de Rijnlandroute en de voorgenomen kap op begraafplaats Rhijnhof. Gelet op de al genomen
besluiten in diverse bestuurlijke gremia is bij de Rijnlandroute niet ingezet op een bezwaar maar op
overleg over de gepubliceerde compensatiemaatregelen en de bijbehorende beheerplannen. In de
discussie over de compensatieberekeningen hebben gemeente en Bomenbond elkaar niet kunnen
vinden, en is het wachten nu op de beheerplannen waarbij immers ‘in het veld’ wordt bepaald welke
aanplant mag uitgroeien tot een boom. In november is een uitgebreide zienswijze ingediend op de
voorgenomen kap op Rhijnhof.
Twee andere onderwerpen hebben hoog op de agenda voor 2017 gestaan en zullen ook in 2018 de
nodige tijd vergen: de aanpak van onderdelen van het Singelpark en de Centrumroute. Bij beiden zijn
grote aantallen bomen in het geding waarbij de Bomenbond aanvankelijk te afwachtend heeft
gereageerd. Dit is in de 2e helft van 2017 ‘gerepareerd’ met stevige inzet op o.a. het Ankerpark.
Projectmatig is vooral tijd besteed aan het Bio Science Park (aanleg Schilperoortpark) en Kaasmarkt.
Het jaar overziend is de Bomenbond erin geslaagd een praktische invulling te geven aan het
voornemen om binnen de 3 gemeentes op zowel ambtelijk als politiek niveau (nog meer) aandacht te
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genereren voor de weerslag die beleidsplannen hebben op ‘het openbaar groen’, waarbij met name
in Leiden en Oegstgeest inmiddels korte overleglijnen zijn ontstaan met betrokken ambtelijke
diensten. Deze groeiende openheid vanuit de diensten wordt door ons op hoge waarde geschat.
Eind 2017 heeft een wisseling plaatsgevonden waarbij financiële en administratieve taken in andere
handen zijn overgegaan en vooruitlopend op benoeming in de komende ALV is besloten tot een de
facto invulling van de vacature voor het penningmeesterschap. Ook is gestart met een zwaardere
inzet op het medium facebook om te bezien welke bijdrage hiermee geleverd kan worden aan het
verhogen van de naamsbekendheid en het ledental van de vereniging. Daarnaast zijn dit kalenderjaar
de eerste digitale nieuwsbrieven voor de leden uitgebracht.
Door meer en hogere bijdragen vanuit het gestaag toenemende ledenbestand is het gelukt binnen de
ramingen van de begroting 2017 te blijven. Op onderdelen is echter sprake van zowel grote mee- als
tegenvallers met ‘in de plus’ bijna 800 Euro hoger uitvallende inkomsten dan geraamd tegen ruim
500 Euro hoger uitvallende uitgaves voor juridische procedures. Omdat dit jaar nog geen begin is
gemaakt met herziening van de website is daarmee aan de uitgavekant echter ook 500 Euro
bespaard, zodat het totaal van de uitgaven vrijwel conform de raming is gerealiseerd.

Beleidsplan 2018

Eind 2017 en het eerste kwartaal 2018 zijn in alle drie gemeentes ontwikkelingen geweest die mede
bepalend zijn voor onze voorgenomen inzet in het eerste halfjaar 2018.
Voor een deel zijn deze al genoemd in de voorgaande paragraaf. Zo zal in Leiden de beoordeling van
de uitwerking van de nieuwe regels rond de Groene Kaart centraal staan, evenals de beheerplannen
voor de nieuwe aanplant Rijnland Route en de verdere ontwikkelingen rond het Singelpark en de
Centrumroute. Hierdoorheen speelt de discussie rond de bouwopdracht waaraan de drie Colleges en
Raden zich in de gemeenten willen verplichten. Daarom zal ook prioriteit worden gegeven aan een
vervolg op de brieven aan de Informateurs en later de Formateurs in de gemeenten met als kern het
gezamenlijk opstellen van een agenda stadsecologie. Deze brieven van eind maart en medio april zijn
door maar liefst 22 organisaties in de 3 gemeenten ondertekend. Dat deze medewerking op zo korte
termijn kon worden gerealiseerd is voor het bestuur van de Bomenbond reden tot zowel grote
erkentelijkheid richting deze organisaties en personen als een rechtvaardiging voor de forse inzet in
2017 op netwerkvorming.
Netwerkvorming was ook de aanleiding voor de informele bijeenkomst met leden uit de Leidse Raad
op 17 februari. Met een grote opkomst van zowel leden als niet-leden en enthousiaste deelname
door vertegenwoordigers van 7 aan de verkiezingen deelnemende partijen is wat het bestuur betreft
een aanpak gekozen die bijdraagt tot korte(re) lijnen tussen burger en raadsleden en zo tot een
goede invulling van de politieke dialoog.
Daarmee wordt ook de lijn voortgezet die in 2017 is ingeslagen met nadruk op overleg en discussie
boven juridische procedures. Dit blijkt ook uit de lagere raming voor deze post in de begroting 2018.
Voor 2018 staat met een herziening van de website ook intensivering van de voorlichting op het
programma. Hiervoor is een offerte voor externe ondersteuning aangevraagd die deel uitmaakt van
de post op de begroting voor Communicatie en PR.
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Met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden in de de ALV van 26 mei wordt de slagkracht van de
vereniging duidelijk versterkt. Betrokken leden die ons op onderdelen adviseren of met specifieke
‘klussen’ bijstaan blijven echter onmisbaar!
Gelet op de grotendeels vernieuwde Colleges en Raden in de drie gemeenten zullen de komende
maanden vooral ook gericht zijn op het leggen van nieuwe contacten en aftasten van politieke
prioriteiten en posities. Tegelijkertijd staat er in alle gemeenten een aantal zaken ‘op stapel’ die met
het aantreden van de diverse Colleges weer zullen worden opgepakt en van invloed zijn op het
openbare groen (denk aan de invoering van Groentoetsen in Leiderdorp, verdere invulling Combibad
de Zijl en rapport bevordering Biodiversiteit in het BSP in Leiden, vervolg op de motie ‘Kappen met
Kappen’ in Oegstgeest).
Om aan al deze zaken voldoende aandacht te kunnen geven stelt het bestuur voor dat de inzet van
tijd en middelen primair op de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest wordt gericht. Tenzij er
verdere versterking van het bestuur plaatsvindt betekent dit dat er in beginsel dit jaar geen zaken in
andere gemeenten zullen worden opgepakt.
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