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Structuur: hoe ingewikkelder hoe beter? 

De verordening uit 2015 kent ‘twee smaken’: verplichte kapvergunning voor bomen die wèl op de 
digitale Groene Kaart1 staan en die er niet op staan. Voor bomen die wèl op de Groene Kaart staan 
geldt een vergunningplicht zodra de stam een omtrek van meer dan 30 cm heeft, gemeten op 1.30 
hoogte. Voor bomen die niet op de Groene kaart staan is een kapvergunning verplicht bij een omtrek 
van 45 cm.  

In het voorstel voor de nieuwe verordening wordt gewerkt met Vergunningen, Meldingen en Pro 
Actieve Communicatie (= briefje aan bewoners). De groep Vergunningen:  

* Vergunningplicht voor kap van waardevolle bomen, 
* Idem voor waardevolle structuren,  
* Idem voor functionele bomen in een (her)ontwikkelingsproject, 
* Idem voor functionele bomen in een structuur met meer dan 30 % kap, 
* Idem voor kap van een aaneengesloten deel Bosplantsoen, 
* Idem voor andere solitaire bomen in de openbare ruimte die niet onder de 
hierboven genoemde subgroepen of onder Meldingen vallen. 

De ‘maatvoering’ voor bomen onder het nieuwe voorstel varieert: voor de waardevolle bomen is die 
resp. 250 of 220 cm omtrek (ipv de 30 cm uit de verordening 2015) of 45 cm voor de andere bomen 
in de openbare ruimte. 

Kapvergunning voor bomen op private grond: meer bomen beschermd? 

In de verordening 2015 kunnen bomen op private grond zonder vergunning worden gekapt, tenzij ze 
op de Groene Kaart staan. 

In het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening wordt kap van alle bomen beoordeeld in het licht 
van de ‘Groene Norm’. Dat lijkt heel wat maar die norm omvat slechts vier uitzonderlijke groepen 
bomen:  

a. monumentale waarde: op grond van leeftijd van minimaal 80 jaar of minimale grootte van 
80 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven maaiveld (250 centimeter stamomtrek); 

b. ecologische waarden: conform het Register Ecologische Bomen met minimaal 3 punten, 
met een minimale leeftijd van 70 jaar of minimale grootte van 70 centimeter stamdiameter 
op 1,3 meter boven maaiveld (220 centimeter stamomtrek);  

c. cultuurhistorische waarden: als herdenkingsboom, onderdeel van monumentaal 
stadsgezicht, of in ensemble met monumentaal pand;  

d. bijzondere waarde: door de aanwezigheid binnen de gemeentegrenzen van Leiden van 
maximaal 10 volwassen exemplaren van de soort. 

Of met het voorstel 2021 méér bomen in privétuinen worden beschermd wordt niet onderbouwd. 

 
1 https://groenekaart.leiden.nl/#!/ 



Digitale versus analoge kaart: meer bomen beschermd? 

De verordening uit 2015 is gekoppeld aan een digitaal te raadplegen Groene Kaart met daarop 
solitaire bomen, structuren met bomen en gebieden met bomen 

In het voorstel voor de nieuwe verordening vervalt de Groene Kaart en wordt voor boomstructuren 
en – gebieden verwezen naar een analoog, statisch kaartje (fig 3.3. op blz 25 van het Uitvoerings-
programma Leiden Biodivers en Klimaatbestendig) en het lijstje met slechts 17 structuurlanen in het 
Uitvoeringsplan Groene Hoofdstructuur. Ten opzicht van de Groene Kaart vervalt hiermee de extra 
bescherming van bomen in zo’n 120 straten en lanen…. 

Met deze terugkeer naar het stenen tijdperk van de papieren kaartjes en het vervallen van 
beschermde lanen en parkjes worden minder bomen beschermd. 

Rechtszekerheid: achteruitgang 

De verordening uit 2015 werkt alleen met vergunningen. Dat zijn besluiten die altijd gepubliceerd 
moeten worden en waartegen juridisch beroep mogelijk is. 

Het voorstel voor de nieuwe verordening werkt voor een aantal bomen met vergunningen maar voor 
een nog onbekend aantal met Meldingen of slechts een briefje aan bewoners. In beide gevallen is 
géén juridisch beroep mogelijk, het zijn namelijk geen besluiten. Minder rechtszekerheid dus.  

Inzet Bomenfonds 

De verordening uit 2015 kent alleen een Bomenfonds voor stortingen door bijv. projectontwikkelaars 
die voor de bouw van een flat bomen willen kappen. Gebruik van dit geld is gericht op aanplanten 
van nieuwe bomen. 

Het voorstel voor de nieuwe verordening wil ook ander ‘ecologisch waardevol groen’ met dit geld 
aanplanten. De definitie daarvan is onduidelijk: ‘Een areaal natuurlijke vegetatie met een 
oorspronkelijk karakter.’ De toezegging dat concrete voorstellen voor ‘ecologisch waardevol groen’ 
vóóraf aan de Raad worden voorgelegd is niet ogenomen in de tekst. 

Het recente rapport van de Rekenkamer maakt duidelijk dat beheer en inzet van dit geld tot heden 
niet goed geregeld is en doet aanbevelingen voor de toekomst…. 

Nieuwe elementen 

Niet of minder in de verordening 2015 maar wel in de nieuwe verordening: 

 Register Ecologische Bomen (grondslag moet echter worden toegelicht) 
 Quick scan van de aanwezige bomen op een bouwkavel, nog vóór een Bomen Effect Analyse, 

meteen bij het begin van een bouwproject (staat helaas alleen in het beleidskader en niet in 
de artikelen) 

 Voornemen tot betere monitoring van o.a. gevolgen van het leggen van kabels en leidingen 
voor bomen (staat helaas alleen in het beleidskader en niet in de artikelen) 
 


