Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leiden
Via https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/inspraak/
Onderwerp: Inspraakreactie op de drie samenhangende documenten:
• Beleidskader voor bescherming van bomen;
• Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke Leefomgeving;
• Register ecologische bomen;
Zaaknummer Z21/3214992
Leiden, 18 maart 2021
Geachte college,
In mijn inspraakreactie reageer ik op de drie documenten1 die in de
inspraak zijn gebracht tot en met donderdag 18 maart 2021:
• het vernieuwde Beleidskader voor de bescherming van bomen;
• de vernieuwde Bomenverordening;
• het voorgestelde Register Ecologische Bomen.
Ik heb over deze stukken, met name over het Register Ecologische Bomen
(REB), advies ingewonnen bij Martin Hermy, emeritus hoogleraar Urbane
ecologie & Groenbeheer aan de universiteit van Leuven (KU Leuven). Zijn
advies heb ik in bijlage 1 van deze inspraakreactie opgenomen.
Ik ben erkentelijk voor de gelegenheid die de gemeente bood om tijdens
de periode van de (tot en met 18 maart verlengde) inspraak, samen met
anderen, feitelijke vragen te mogen stellen aan een ambtelijke delegatie
van de gemeente. Ik heb kennis genomen van de antwoorden d.d. 12
maart op de eerste serie van veertig vragen én op de antwoorden d.d. 17
maart op een tweede serie met negen aanvullende vragen. Voor zover
deze vragen van mij afkomstig waren, heb ik deze inclusief het antwoord
opgenomen in bijlage 2 van deze inspraakreactie. Voor enkele punten in
deze inspraakreactie bouw ik voort op die ontvangen antwoorden.
Ook betrek ik in mijn inspraakreactie de door de gemeente gevraagde
adviezen van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp2 en van de
Leidse Milieuraad3.

De inspraakstukken zoals die tot 18 maart 2021 op de website van de gemeente
stonden en die inhoudelijk overeenkomen met de stukken onder nummer 21.0029,
waarover het College van B&W heeft besloten op 19 januari 2021:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/leiden/470f2ad9-9444-44f3-abdc9f7c1b8a2461
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1. Inspraakreactie op het voorgestelde nieuwe beleidskader
Het voorgestelde beleidskader komt – zo veronderstel ik - in de plaats van
de toelichting bij de Bomenverordening 2015 en de Aanvullende regels
2018.
Ik begrijp dat het nieuwe beleidskader mede is geënt op de volgende in de
jaren 2018-2021 vastgestelde beleidsdocumenten:
• Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur (BW 18.0148)
• Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Leiden biodiversiteit en
klimaatbestendig (RV 20.0027, met name figuur 3.3).
Daarom vind ik dat er aanleiding is om én de beleidspraktijk met de
Bomenverordening 2015 te evalueren én om de ordelijke samenhang van
de voorgestelde nieuwe bomenverordening (BV 2021) met de genoemde
recente beleidsdocumenten te bezien.
Ontoereikende redengeving voor de beleidsveranderingen
De redengeving om de bomenverordening zo rigoureus aan te passen in
het kader van een ‘betere bescherming’ van bomen vind ik niet
overtuigend. Daartoe had het volstaan om het Register Ecologische
Bomen in te passen in de bestaande BV 2015 en in de Nadere regels
uitvoering Bomenverordening 2015, versie februari 20184.
De in het Beleidskader genoemde redenen om de Bomenverordening 2015
te willen vernieuwen – biodiversiteit en klimaatadaptatie – stroken niet
met de voorstellen. Ik kan niet anders concluderen dat door het
introduceren van een meldplicht in plaats van een vergunningplicht voor
functionele bomen, het verruimen van de norm om in waardevolle groene
structuren vergunningvrij te mogen kappen (wordt opgerekt van 30
centimeter stamomtrek naar 45 centimeter stamomtrek) en het verruimen
van de norm om in waardevolle bomen te mogen snoeien (van 25% naar
40% van een boomkroon), de bescherming van veel bomen per saldo
dramatisch minder wordt door deze nieuwe verordening en dat een
verslechtering is voor de biodiversiteit en de klimaatadaptatie.
1. Ik ben van mening dat het college opening van zaken moet
geven over alle relevante redenen die aanleiding zijn om de
bomenverordening zo drastisch te willen veranderen.

Bomen in Leiden, papier en praktijk. Onderzoek naar de werking van het Bomenfonds
in de gemeente Leiden. Datum 22 februari 2021:
https://gemeenteraad.leiden.nl/fileadmin/files/Rekenkamer/Onderzoeken_RKC_LL/Re
kenkamerbrief__Bomen_in_Leiden__tussen_papier_en_praktijk_.pdf
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Leidse Milieuraad: http://www.leidsemilieuraad.nl/wpcontent/uploads/2021/02/210226_LMR-Advies-Bomenverordening_getekend-1.pdf
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Nadere regels uitvoering Bomenverordening 2015, Gemeenteblad nr. 172099,
9 augustus 2018.
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Ontbreken van een evaluatie van de Bomenverordening 2015
Een systematische evaluatie van het doelbereik en de werking van de
Bomenverordening 2015 (mede ook in relatie tot de daaraan
voorafgaande bomenverordening in 2012, waarbij de Groene Kaart werd
geïntroduceerd). De gemeente verwijst voor de evaluatie naar een
participatieproces met een gering aantal deelnemers. Het is teleurstellend
dat een zo magere evaluatie (of eigenlijk géén evaluatie) is uitgevoerd.
2. Ik ben van mening dat het college een vollediger evaluatie van
de Bomenverordening 2015 - zo die wél door de gemeente is
uitgevoerd - samen met de Nota van beantwoording openbaar ter
beschikking dient te stellen.
Ontbreken van informatie 2018, 2019 en 2020 op de Groene Kaart
Als wordt gekeken naar wat op de website van de gemeente is te vinden
over de werking van de Bomenverordening 2015 dan is het oordeel niet zo
gunstig. De laatste toevoegingen aan de Groene Kaart dateren van 2017.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-enontheffingen/bomen/
Op de website van de gemeente leiden staat dat voor dat jaar 96 bomen
aan de Groene Kaart zijn toegevoegd (zie voor een screenshot bijlage 3).
Op mijn navraag bleek de administratie daarvan niet is te overleggen. Dat
is op z’n minst gesproken erg verwonderlijk en betreurenswaardig.
Vervolgens zijn in de jaren 2018, 2019 en 2020 géén bomen aan de
Groene Kaart toegevoegd of afgevoerd. Dit terwijl de in 2018 op de
Bomenverordening gebaseerde en vastgestelde Nadere regels
voorschrijven dat de Groene Kaart jaarlijks via een nauwkeurig in de
verordening omschreven procedure wordt geactualiseerd.
Ik meen dat het evalueren van de feitelijke toedracht van belang is om te
leren van de besluitvorming over vernieuwing van het bomenbeleid. Wat
komt immers van de beleidsvernieuwing terecht - dat geldt ook voor de
nu voorgestelde Bomenverordening 2021 - als geen consequenties worden
getrokken voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid daarvan!
3. Ik vind dat de gemeente moet ophelderen waarom in jaren
2018, 2019 en 2020 geen uitvoering is gegeven aan de artikelen 4
en 5 van de Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden
2015, versie februari 2018, zoals gepubliceerd in het
Gemeenteblad nr. 172099.
4. Ik ben van mening dat het college inzichtelijk moet maken
welke financiële middelen en menskracht zij de afgelopen jaren
heeft vrijgemaakt voor de uitvoering en handhaving van het
vastgestelde bomenbeleid en hoe zich dat verhoudt tot wat nodig
is voor de uitvoering van het nieuwe bomenbeleid.
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Kwaliteit van het bomenbeheerbestand
In de inleiding van het Beleidskader staat dat de gemeente Leiden ruim
76.000 bomen in haar bomenbestand heeft. Het betreft hier ambtelijke
werkbestanden. Op mijn aanvraag kreeg ik de werkbestanden
toegezonden (Excel), met daarin de boomgegevens van tienduizenden
bomen in eigendom/beheer van de gemeente Leiden.
In het boek Bomen in de stad, De mooiste van leiden (2019), geschreven
door Dick de Vos, met een voorwoord van burgemeester Henri Lenferink,
staat op bladzijde 93 dat Leiden medio 2019 74.607 bomen telt. De
Stedelijk Groenbeheerder schreef mij op 24 december 2019 dat dit
gegeven in het boek is ontleend aan het bomenbeheerbestand van de
gemeente Leiden en dat het getal klopt.
In de paragraaf ‘Reikwijdte’ van het Beleidskader staat dat de waardevolle
bomen en de houtopstanden aan de hand van geactualiseerde
inspectiegegevens aan de hand van de vastgelegde aanwijscriteria worden
bepaald en worden vastgelegd in het gemeentelijke
boomgegevensbestand.
5. Ik vind dat de inspectiegegevens het bomenbestand dienen te
worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld in de gemeenten Delft en
Zoetermeer.
Veel gemeenten stellen hun complete gemeentelijke boombestand via de
gemeentelijke website aan het publiek ter beschikking. Zie bijvoorbeeld de
websites van de gemeenten Amsterdam, Delft, Gouda Utrecht en
Zoetermeer (overzicht met linkjes in bijlage 4). De gemeente Delft heeft
daarop de 38.000 bomen met ‘boompaspoorten’ voor iedere boom
openbaar beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de gemeente Zoetermeer. Het
meest aansprekend vind ik de bomenkaarten van de gemeenten
Amsterdam en Zoetermeer. Zo heeft de gemeente Zoetermeer de 42.000
individuele bomen in eigendom/beheer van deze gemeente zijn
opgenomen, met daarin per boom de relevante boomgegevens en
inspectiegegevens, waarbij tevens kan worden geselecteerd op
boomsoorten zodat deze per soort kunnen worden getoond op de kaart,
waarbij de bijzondere bomen, zoals herdenkingsbomen en waardevolle
en/of monumentale bomen, extra herkenbaar op de kaart zijn
opgenomen. Ik vind dat Leiden niet onder mag doen aan die andere
genoemde gemeenten. Betrek s.v.p. ook geïnteresseerde burgers en
organisaties hierbij om een goede keuze te maken en om het open
databestand met kaartbeeld snel te realiseren.
6. Ik ben van mening dat het complete Leidse bomenbestand op
de kortst mogelijke termijn via de gemeentelijke website
openbaar gemaakt moet worden, inclusief de daarbij behorende
representatie op kaart, zoals dat gebruik is in tientallen
gemeenten in Nederland.
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Ik meen dat ieder beleid geschraagd dient te zijn op feiten. De feiten
moeten op orde zijn en voor iedereen controleerbaar. De feiten zijn ook
de noodzakelijke onderleggers voor het ambitieuze groenbeleid van de
gemeente Leiden.
7. Indien het antwoord op de vorige vraag ontkennend is, dan vind
ik dat uitgelegd moet worden op welke wijze de gemeente Leiden
de aanplant, het onderhoud en de vervanging van bomen voor
burgers én voor de gemeenteraad feitelijk controleerbaar maakt.
Registratie bomen van derden
In het voorgestelde Beleidskader met afwegingen voor aanwijzing en
bescherming bomen Leiden worden ook bomen van derden (particulieren,
organisaties, verenigingen en bedrijven) bij een vergunningaanvraag aan
de hand van de criteria getoetst.
Bij de totstandkoming van de Bomenverordening 2012 is de
kapvergunningplicht voor bomen van derden komen te vervallen om
reden van het programma ‘Minder regels voor burgers’. Die toenmalige
beleidsverandering wordt nu teruggedraaid en dat juich ik toe. Het leidt
hopelijk tot een betere bescherming van bomen van derden.
In het beleidskader staat dat bomen van derden buiten de gemeentelijke
registratie vallen, maar wel getoetst kunnen worden aan de regels van de
nieuwe bomenverordening.
8. Ik ben van mening dat bomen van derden ná toetsing wél
opgenomen in de gemeentelijke administratie, zodat deze na een
melding voor snoei tot 40% van de kroon, of na een afgewezen
kapvergunning controleerbaar in het bomenbestand zijn
opgenomen.
Opnemen van de vier groene normen in openbaar databestand
Voor de in Leiden te onderscheiden waardevolle bomen (statuscategorie
1a in het Beleidskader), worden vier groene normen geïntroduceerd:
(1) monumentale leeftijd/grootte; (2) ecologische waarde; (3)
cultuurhistorische waarde; (4) bijzonderheid.
9. Ik vind dat de aan een boom toegekende groene normen
controleerbaar in een publiek toegankelijk boombeheerbestand
van de gemeente Leiden moet worden opgenomen.
Groene norm ‘monumentale leeftijd/boomgrootte’
In het beleidskader wordt het plantjaar als het leidend beginsel
gehanteerd voor het toekennen van de status waardevolle boom en “als
dat niet kenbaar is” wordt gerekend met de omvang van de
stamdiameter. Het gaat om een plantjaar van meer dan 80 jaar geleden
of een stamdiameter van meer dan 80 centimeter.
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In de bomenverordening zijn de meetmethoden leeftijd en omvang echter
als nevengeschikt opgenomen. In artikel 2.4.1.1.3.a. staat:
“monumentale waarde: op grond van leeftijd minimaal 80 jaar of
minimaal grootte van 80 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven
maaiveld (250 centimeter stamomtrek).”
10. Ik ben van mening dat de tekst in de verordening hier leidend
moet zijn, hetgeen betekent dat een boom jonger dan 80 jaar,
maar met een stamdiameter van meer dan 80 centimeter
aangemerkt wordt als een waardevolle boom.
Ik vind de keuze van leeftijd 80 jaar en stamdiameter 80 centimeter
overigens erg arbitrair en in het nadeel van een als waardevol aan te
merken boom. Elders in het beleidskader staat dat het de ambitie is om
een functionele boom 30 tot 60 jaar mee te laten gaan. Logisch zou dan
zijn om functionele bomen die gezond en ouder worden dan 30 tot 60 jaar
de status waardevolle boom toe te kennen. Ik bepleit om een waarde te
kiezen binnen dat bereik van 30 tot 60 jaar: 40 jaar. Het beleidskader en
de verordening ware hier dan op aan te passen.
Vanuit 2021 met het vizier op de toekomst gericht, bereikt een vandaag
aangeplante boom met het 40-jaar criterium in 2061 de status
waardevolle boom.
Terugkijkend zou je met dat 40-jaar criterium kunnen stellen dat bomen
geplant in 1981 gemiddeld gesproken aan het einde van hun stedelijke
levensduur zijn. Dit terwijl een gezonde boom op leeftijd – en dan is 40
jaar voor de meeste bomen bij goede groeicondities helemaal nog niet zo
oud – exponentieel méér ecologische diensten (koolstofvastlegging,
luchtfiltering, verkoeling en verblijfplaats voor planten en dieren) levert
dan een veel jongere boom. Nu begrijp ik best dat een boom die aan
gezondheid en conditie ernstig inboet in bepaalde situaties beter
vervangen kan worden door een jonge boom. Maar de gemeente zal er –
hoop ik – toch het nodige aan doen om een functionele boom ouder te
laten worden dan de genoemde 30 tot 60 jaar.
Het is dan aan te bevelen dat de gemeente investeert in dusdanige
groeicondities dat een gezonde boom ouder kan worden dan 30 tot 60
jaar opdat de grote bijdrage die een dergelijke boom levert aan
ecosysteemdiensten zoals behouden kan worden.
11. Ik bepleit - op grond van het vorengaande - dat het
aanwijscriterium voor een waardevolle boom wordt bepaald op
een leeftijd van 40 jaar of een stamdiameter van 40 centimeter.
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Groene norm ‘ecologische waarde’
Het achterliggende criterium “bevordering van de biodiversiteit is best
vaag”. Ik citeer hier uit het door mij gevraagde advies aan professor
Martin Hermy (zie bijlage 1 in dit advies). “Inheemse boomssoorten zijn
niet noodzakelijkerwijs het meest geschikt als antwoord op
klimaatverandering en bovendien is de gemeente ook zeer heterogeen
(vergelijk de kern met zijn hitte-eiland met het buitengebied).”
Professor Hermy bepleit in zijn advies om de gemeente op te delen in
zones die een weerspiegeling zijn van de bebouwingsdichtheid en de
keuze van bomen mede daarvan te laten afhangen. Niet-inheemse (of
inheemse) soorten die bekend zijn om hun klimaatbestendigheid zou hij in
de dicht bebouwde omgeving gebruiken (en hierbinnen kunnen uiteraard
bomen worden gekozen waarvan de ‘biodiversiteitswaarde' het hoogst is).
In het buitengebied zou hij eerder gaan voor inheemse (of ingeburgerde)
soorten (uiteraard in directe relatie tot bodemomstandigheden). In de
buurt van natuur- en bosgebieden zou hij resoluut gaan voor autochtone
boomsoorten.
Dat Leiden te maken gaat krijgen met een groot verschillen in opwarming
binnen de gemeentegrenzen blijkt ook uit het Uitvoeringsprogramma
2020-2023 Leiden biodiversiteit en klimaatbestendig (RV 20.0027, met
name figuur 5.2, bladzijde 24), waaruit blijkt de binnenstad een in 2050 in
vergelijking met het buitengebied nog heviger een hitte-eiland wordt.

12. Op basis van het advies van professor Hermy en van de
toekomstverwachting zoals opgenomen in het genoemde
uitvoeringsprogramma ben ik van mening dat de gemeente Leiden
in Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur - die immers is
verbonden met de stukken die nu in de inspraak zijn – een
zonering dient op te nemen, waarbij in het hittegebied bomen
worden geplant die in het bijzonder daartegen bestand zijn. Het
Register Ecologische Bomen ware daarop aan te passen (zie ook
mijn inspraakreactie verderop over specifiek het Register
Ecologische Bomen)
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Groene norm ‘cultuurhistorische waarde’
Niet alle groene normen kunnen zonder nadere precisering worden
vastgesteld. De leeftijd of grootte, alsook de ecologische waarde is zonder
nadere interpretatie wel vast te stellen. Je voldoet er aan, of niet. Maar
dat geldt niet voor cultuurhistorische waarde. Wie bepaald dat en op
welke wijze?
De forse plataan (Platanus hispanica) van 15 jaar oud (aanplantjaar 2006,
met in 2021 een stamdiameter van 50 centimeter op 1,3 meter hoogte),
in de hoek Pieterskerkgracht / Pieterskerkhof (nu op de Groene Kaart als
waardevolle boom met boomnummer 4011851; zie de foto in bijlage 5),
mag daar hopelijk ouder worden dan 30 tot 60 jaar, ook al heeft deze
boomsoort in het Register Ecologische Bomen een waardering 0.
Op grond van de aanwijscriteria leeftijd/grootte zou deze boom met de
nieuwe bomenverordening mogelijk niet de status waardevol toegekend
krijgen.
De vraag is namelijk of deze boom op grond van de groene norm
‘cultuurhistorische waarde’ - te weten de in het beleidskader opgenomen
eigenschappen “Ensemble met historisch pand (conform Monumentenwet
of Erfgoedverordening Leiden)” en/of “Beschermd stadsgezicht (conform
Monumentenwet of Erfgoedverordening)” - als waardevolle boom
aangemerkt zou worden. Echter: wie bepaalt of de boom inderdaad
behoort tot het ‘ensemble met een historisch pand’ of tot het beschermd
stadsgezicht? Hier zullen duidelijke nadere regels voor opgesteld dienen te
worden, dan wel een ter zake deskundige adviescommissie ingesteld, die
een oordeel kan vellen in individuele situaties. De toegekende status
wordt dan opgenomen in het ‘bomenpaspoort’ van de boom in het
openbare gemeentelijke bomenbestand.
13. Ik ben van mening dat voor het aanwijzen van een
cultuurhistorische waarde aan een boom Nadere regels opgesteld
dienen te worden en/of een ter zake deskundige adviescommissie
ingesteld, waarbij de toegekende status van de boom wordt
opgenomen in het bomenbestand van de gemeente.
Groene norm ‘bijzonderheid’
Een boom kan de status waardevol toegekend krijgen als deze
dendrologisch gezien waardevol is. Een criterium is dat maximaal 10
volwassen exemplaren binnen de gemeente Leiden voorkomen. De vraag
is wie de status toekent en wie hoe de hoeveelheid wordt bijgehouden.
Net als bij het toekennen van de status waardevol op grond van de groene
norm cultuurhistorische waarde, meen ik dat ook hiervoor duidelijke
nadere regels voor opgesteld dienen te worden, dan wel een ter zake
deskundige adviescommissie een oordeel kan vellen in individuele
situaties. De toegekende status wordt dan opgenomen in het
‘bomenpaspoort’ van de boom in het openbare gemeentelijke
bomenbestand.
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14. Ik ben van mening dat voor het aanwijzen van een
‘bijzonderheidswaarde’ aan een boom Nadere regels opgesteld
dienen te worden en/of een ter zake deskundige adviescommissie
ingesteld, waarbij de toegekende status van de boom wordt
opgenomen in het bomenbestand van de gemeente.
Waardevolle structuren (categorie 1b)
In het beleidskader wordt voor de diverse groene structuren verwezen
naar het Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur en het
Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Leiden Biodivers en Klimaatbestendig.
Voor de gemiddelde burger is dit een zoekplaatje.
15. Ik ben van mening dat de gemeente een actuele en goed
leesbare overzichtskaart dient bij te houden van de verschillende
groengebieden, waaronder waardevolle structuren. Deze
overzichtskaart ware op de website van de gemeente te plaatsen
op een website-pagina over het Leidse bomenbeleid.
Groeiplaats passend bij locatie functionele bomen (categorie 2a)
In het beleidskader staat dat aan groeiplaatsen normen worden gesteld
zoals deze zijn opgenomen in de actuele versie van het Handboek Bomen
van het Norminstituut Bomen. In de paragraaf over herplant en
compensatie wordt ook naar dit handboek verwezen.
Ik ben van mening dat de nieuwe bomenverordening voor oe te passen
norm niet kan worden volstaan door te verwijzen naar een voor het
publiek niet kosteloos toegankelijk boekwerk. Indachtig het uitgangspunt
dat ‘eenieder geacht wordt de wet te kennen’ is dat hier uitgangspunt niet
redelijkerwijs te veronderstellen aangezien je voor het raadplegen van de
norm (en de onderbouwing van die norm), zoals dat is opgenomen in dat
handboek, een licentie nodig hebt.
https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/handboek-bomen/
16. Ik ben van mening dat de gemeente bij het verwijzen naar een
norm in het voor het publiek niet kosteloos toegankelijk
handboek, de onderbouwing van die norm in het beleidskader zelf
opgenomen dient te worden, dan wel dat het handboek door de
gemeente op aanvraag kosteloos ter beschikking wordt gesteld.
Groenstructuurplan Leiden
In het beleidskader staat dat bij een toetsing ingrepen aan het Werkboek
Groene hoofdstructuur de eindbeoordeling ligt bij de Adviseur Groen.
Ik ben van mening dat de uitkomst van dergelijke toetsingen kenbaar
dienen te zijn. In de paragraaf over boomstructuren in het beleidskader
wordt deze functionaris de ‘beleidsadviseur groen’ genoemd.
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17. Ik ben van mening dat de beoordelingen van de Adviseur
groen openbaar worden gemaakt door deze te publiceren op de
website van de gemeente.
Beschermingsregime: meldplicht
Een meldingsplicht beschermt een boom minder dan een
vergunningplicht.
Bij het opstellen van de Bomenverordening 2012 werd ook overwogen om
een meldingsplicht te introduceren. Over die meldplicht lees ik in de brief
van het College van B&W van 3 juli 2012 (dossier 12.0085 B en W
nummer 11, briefkenmerk DIV-2012-5799) dat - inzake de
Bomenverordening 2012 - volgens de Wabo alleen vergunning kan worden
aangevraagd voor het verwijderen van een houtopstand. Om die reden
kon een meldplicht toen niet in de BV 2012 worden opgenomen. Dat roept
bij mij de vraag op een meldplicht wel worden opgenomen in de BV 2021.
Mogelijk is de Wabo in de tussentijd veranderd in die zin dat de
Bomenverordening 2021 wel in overeenstemming is met de Wabo. Ik vind
het aan te bevelen dit te verifiëren.
18. Ik beveel aan om te verifiëren of de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) toestaan dat voor het verwijderen van
bepaalde houtopstanden kan worden volstaan met het opnemen
van een meldplicht in de bomenverordening.
Ruimtelijke (her)ontwikkelingen: Quick scan en Bomen Effect
Een gedegen voorbereid beleid verondersteld dat alle relevante
belanghebbenden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie hebben
deelgenomen aan de beleidsvoorbereiding.
Dat is in het belang van een zo goed mogelijk beleid, dat gebruikt maakt
van alle kwaliteiten die binnen en buiten de organisatie aanwezig zijn,
alsook in het belang van de uitvoering en handhaving van het beleid.
Uit de stukken blijkt niet dat de afdelingen die gaan over bouwen,
stedenbouw en stedelijk ontwerp bij de beleidsveranderingen betrokken
zijn geweest.
Het behoud van waardevolle bomen is naar mijn mening zeer afhankelijk
van de manier waarop bij stedenbouwkundige veranderingen rekening
wordt gehouden met die waardevolle bomen. Wordt vanaf het allereerste
begin als voorwaarde gesteld om in het ontwerp van bouwplannen
waardevolle bomen in te passen of is moeten bomen wijken voor het
bouwkundig ontwerp?
De tekst in het beleidskader is wat mij betreft niet duidelijk genoeg over
de wijze waarop in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met
aanwezige bomen in het plangebied. Ik vind dat aanwezige bomen, zeker
aanwezige waardevolle bomen, vanaf het begin leidend dienen te zijn voor
het ruimtelijke en architectonische ontwerp. Niet het te bouwen gebouw
heeft consequenties voor de bomen, maar andersom: de aanwezige
bomen hebben consequenties voor de te bouwen gebouwen.
10

19. Ik beveel aan dat het uitgangspunt dat aanwezige bomen
leidend zijn voor de mogelijke ruimtelijke en architectonische
inrichting van een (her)ontwikkellocatie op te nemen in het
beleidskader.
Bomenfonds
De Rekenkamer commissie Leiden-Leiderdorp heeft op 22 februari 2021
een briefadvies met een bijbehorend rapport uitgebracht over de werking
van het Bomenfonds. Ik kan mij geheel vinden in de aanbevelingen van
de rekenkamercommissie. Dat is reden dat ik er in mijn inspraakreactie
geen aandachtspunten voor het Bomenfonds opneem.
Ecologische compensatie
In het beleidskader staat dat boomsoorten die niet op de lijst (Register
Ecologische Bomen) voorkomen ter beoordeling kunnen worden
voorgelegd aan het college.
Uit het beleidskader is volstrekt niet duidelijk hoe de procesgang hierbij is
geregeld. Worden voorstellen gebundeld en periodiek beoordeeld? Door
wie dan? Op welke wijze kan eventueel bezwaar worden gemaakt tegen
een toevoeging of afwijzing, dan wel de toegekende ecologische
waardering?
Mijn aanbeveling is om dit te verhelderen in het beleidskader, dan wel in
Nadere regels op grond van de voorgestelde Bomenverordening. Zie ook
mijn zienswijze zoals verderop geformuleerd als inspraakreactie op het
voorgestelde Bomenregister Ecologische Bomen.
Ik constateer dat het Register Ecologische Bomen zoals dat in de inspraak
is gebracht afwijkt van het Register Ecologische Bomen zoals dat is
vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders op 19 januari 2021. In de inspraakversie staan bomen met
een waardering van -1 oplopend tot 4. In de versie van het college staan
alleen de bomen met de waarderingen 3 en 4. Voor mij is nu niet geheel
duidelijk of het college beide versies heeft vastgesteld en of er eventueel
nog verschillen zijn tussen de twee lijsten. Zie voor een link naar de
collegestukken de link in voetnoot 1 op bladzijde 1 van deze
inspraakreactie.
20. Ik beveel aan om nader te regelen op welke wijze
boomsoorten aan het college voorgelegd kunnen worden en hoe
een ordelijke procesgang daarbij is gewaarborgd.
Aanplant
In het beleidskader staat in de paragraaf aanplant dat ‘Tot slot wordt
gekeken naar de toegevoegde beeldwaarde van de aan te planten bom
voor de directe leefomgeving. Wat mij opvalt is dat de beeldwaarde of
schoonheid van een boom in het gehele beleidskader verder geen rol
speelt. Ik vind dat bijzonder jammer. Zo is duidelijk dat Chinese
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moerascipressen op veel plekken in de stad een beeldbepalende factor
zijn, zoals op de hoek van de Oude Singel en de Volmolengracht. Niet
iedere plek is evenwel goed gekozen misschien, maar mits wel goed
toegepast kan deze boom vanuit een oogpunt van stedelijke schoonheid
en beeldkwaliteit uitstekend passen in een ruimtelijk ontwerp, mede met
het oog op veranderende klimaatomstandigheden. Ik mis de
stedenbouwkundige invalshoek bij het opstellen van een register met in
de toekomst toe te passen bomen. Bomen die tot 40 meter hoog groeien
kunnen mogelijk ook een bijzondere een toegevoegde waarde hebben in
relatie tot (midden)hoogbouw. Tot die hoogte kunnen meestal de ramen
nog open zodat bewoners ook rechtstreeks contact met de natuur kunnen
hebben.
21. Mijn aanbeveling is om een stedenbouwkundig advies te
vragen op de samenstelling van het register Ecologische Bomen.
Communicatie
De manier waarop de gemeente Leiden nu over het bomenbeleid
communiceert kan beter. Zie als boorbeeld andere gemeenten.
Den Haag
Zo heeft de gemeente den Haag een informatieve website over het
bomenbeleid, de aanplant van bomen en over het kappen van bomen.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-enbomen/bomen.htm
Rotterdam
De gemeente Rotterdam kondigt op de website helder aan waar de
komende twee jaar bomen worden vervangen.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bomen/
Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/
Zoetermeer
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/bomen_46974/item/bomen-in-destad_3798.html
Er zijn vele goede voorbeelden waar de gemeente Leiden zich aan kan
spiegelen.
22. Ik beveel aan dat de gemeente de beste praktijken in andere
gemeente bestudeerd en op basis daarvan een betere website
over bomen op de gemeentelijke website plaatst.
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2. Inspraakreactie op de Verordening tot wijziging van de
Verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen
In paragraaf 2.4.1 wordt de Groene Norm voor waardevolle bomen
geregeld. Alle aanwezige bomen in gemeente Leiden worden, voorafgaand
aan activiteiten daaraan of de planning daarvoor getoetst aan de
aanwijscriteria van de Groene Norm.
23. Ik ben van mening dat de toetsingsresultaten van een boom
aan de Groene Norm kenbaar dienen te zijn voor iedere burger via
door de gemeente een actief openbaar gemaakt databestand. Om
die reden beveel ik aan om het volgende artikel toe te voegen aan
artikel 2.4.1.1 een vierde lid, dat luidt; “De gemeente actualiseert
periodiek, maar ten minste eenmaal per jaar, het gemeentelijk
boombeheerbestand waarin boomgegevens zijn opgenomen,
waaronder de toetsingsresultaten van een boom aan de Groene
Norm.
Mijn verzoek is om artikel 4.1.1.1.a aan te passen. In de bestaande
verordening is de grens om zonder vergunning te mogen snoeien in een
waardevolle boom 25% procent. Deze grens wordt zonder enige motivatie
opgerekt tot 40%. Ik vind dit onverantwoord. Een monumentale beuk die
voor 40% van de kroon wordt gesnoeid legt het loodje.
24. Ik ben van mening dat de norm voor rigoureuze snoei
gehandhaafd dient te blijven op 25%. Artikel 4.1.1.1.a komt dat te
luiden: “activiteiten die betrekking hebben op bestendig beheer,
waaronder maar niet beperkt tot snoeien tot maximaal 25% van
een solitaire houtopstand per ronde, dunnen van bosplantsoen,
terugzetten op knot of kandelaber en hakhoutbeheer, en”
In artikel III Citeertitel staat dat deze verordening wordt aangehaald als
Wijzigingsverordening Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020,
onderdeel bomen.
25. Mijn voorstel is om het jaartal in de citeertitel aan te passen
naar het jaar 2021.

13

3. Inspraakreactie op het Register Ecologische Bomen
In het Register Ecologische Bomen ontbreken verwijzingen naar
wetenschappelijke bronnen die de beoordelingen onderbouwen.
Uit nadere informatie die ik van de gemeente heb verkregen tijdens de
inspraakperiode begrijp ik dat inmiddels een ‘second opinion’ van een
deskundige werkzaam bij Naturalis is gevraagd en dat dit heeft geleid tot
aanpassing van het register. Dat vind ik een goede ontwikkeling en het
vraagt om nauwkeurige documentatie van aangebrachte veranderingen.
26. Ik ben van mening dat een degelijk en transparant
versiebeheer van het Register noodzakelijk is en een aangepast
Register Ecologische Bomen steeds openbaar gemaakt dienst te
worden op de website van de gemeente Leiden, met in het register
een toelichting en een duiding van de aangebrachte wijzigingen.
Uit de lijst is nu niet op te maken welke bomen daarin zijn opgenomen
vanwege hun ecologische verdiensten en/of om redenen van
klimaatadaptatie.
27. Ik ben van mening dat in het Register Ecologische Bomen, in
het belang van een zo verstandig mogelijke toepassing daarvan,
verduidelijkt moet worden welke bomen naast hun ecologische
bijdragen in het bijzonder ook bijdragen aan een
toekomstbestendig bomenbestand rekening houdend met
klimaatadaptatie (tijdelijke wateroverlast-, droogte- en/of
hittebestendig).
28. Ik ben van mening dat door de gemeente Leiden een breed
samengesteld panel van deskundigen ingeschakeld dient te
worden voor een periodieke herijking van het Register Ecologische
Bomen, waarbij aan wetenschappers om hun inbreng wordt
verzocht (zoals prof. Martin Hermy, zie bijlage 1 in deze
inspraakreactie), alsook aan praktijkexperts uit andere
gemeenten, zoals boomdeskundigen van de gemeente Amsterdam
(Simen Brunia en/of Hans Kaljee: https://maps.amsterdam.nl/bomen/
).
Professor Martin Hermy heeft in zijn door mij gevraagde advies een aantal
bomen genoemd die naar zijn mening in het Register Ecologische Bomen
een plaats verdienen (zie bijlage 1 in deze inspraakreactie).
29. Ik beveel aan dat de gemeente overweegt om de bomen die
professor Hermy noemt in de paragrafen 4 en 5 van zijn advies –
zie bijlage 1 in deze inspraakreactie – op te nemen in het Register
Ecologische Bomen.
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4. Inspraakreactie op de samenhang documenten bomenbeleid
In paragraaf 1 van deze inspraakreactie heb ik aangehaald dat het nieuwe
beleidskader mede is geënt op de twee genoemde in de jaren 2018-2021
vastgestelde beleidsdocumenten:
• Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur (BW 18.0148)
• Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Leiden Biodivers en
klimaatbestendig (RV 20.0027, met name figuur 3.3).
Waarbij ik heb bepleit dat er aanleiding is om én de beleidspraktijk met de
Bomenverordening 2015 te evalueren én om de ordelijke samenhang van
de voorgestelde nieuwe bomenverordening (BV 2021) met de genoemde
recente beleidsdocumenten te bezien.
Ik constateer dat de gemeente Leiden het bomenbeleid niet in samenhang
op de website presenteert. Voor burgers is het bomenbeleid daardoor zeer
lastig kenbaar. Een eerste stap om daarin verbetering aan te brengen zou
zijn om het vastgestelde beleid op de website bijeen te brengen, zoals
bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-enbomen/bomen.htm
Een gepresenteerde bomenbeleid sluit idealiter aan bij de levenscyclus
van bomen:
• aanplant
• onderhoud, snoei
• vervanging.
Aanplant
Voor de extra aanplant van bomen heeft de gemeente Leiden een ambitie
om per jaar 50 bomen extra aan te planten. In de programmabegroting
2021 zijn middelen bestemd voor een vijftigbomenplan.
Op uitnodiging van de gemeente heb ik in augustus 2020 kaartjes
aangeleverd voor plaatsen in de Binnenstad waarvan ik meen dat daar
extra bomen geplant kunnen worden. Ik ben benieuwd wat met de
inbreng van burgers wordt gedaan.
Als inmiddels aanplant van bomen in het kader van het 50 bomenplan
plaatsvindt, wil ik graag weten hoeveel (en waar) er inmiddels zijn
gerealiseerd? En op welke locaties?
30. Ik ben van mening dat bomen die zijn aangeplant – en nog
worden aangeplant de komende jaren - in het kader van het 50
bomenplan met hun boomnummer in het bomenregister
geregistreerd dienen te worden met het label ‘ behorend tot de
tranche 50 extra bomen in 2020 (of 2021, etc.), zodat gemonitord
kan worden wat van deze plannen terecht komt.
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De landelijke overheid heeft eind 2020 een nieuwe bossenstrategie
vastgesteld (Kamerstukken 33576-202):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/18/ka
merbrief-uitwerking-ambities-en-doelen-landelijke-bossenstrategie-enbeleidsagenda-2030
Deze dient een uitwerking te krijgen op provinciaal, regionaal en lokaal
niveau.
De provincie Zuid-Holland heeft een Groeimodel Bos- en bomenbeleid:
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerdestaten/besluiten/2020/maart/10-maart/zuid-hollands-bos-bomenbeleidlandelijke/
Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 is verlengd
tot 2024. Er zijn nog financiële middelen beschikbaar.
De gemeente Leiden heeft een ambitieus bouwprogramma, tot 2030
zouden er 8.500 woningen er bij moeten komen op een woningvoorraad
van 59.000 woningen (is +14%), terwijl er geen vergelijkbaar ambitieus
bomenbeleid is ontwikkeld.
Ik vind dat de gemeente Leiden een bomenstructuurplan zou moeten
maken met het oog het stadsbeeld op 2030, 2040 en 2050. Een
aanzienlijk deel van de woningbouwopgave wordt gerealiseerd in
middenhoogbouw en hoogbouw. In het kader van stedenbouwkundige
planning verdient het aanbeveling om voor bomen die minstens dan 30 tot
60 meegaan een doordachte plek in te ruimen: individuele bomen en
boomstructuren die de stedelijke samenhang en de beleving van het
stedelijk schoon vergroten. Indachtig de stedenbouwkundige traditie
Camillo Sitte zou veel meer ingezet kunnen worden op de toegevoegde
waarde van groen. In het Aanhangsel ‘Het groen in de grote stad’, in zijn
boek 'De stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen5 wordt
beeldend uiteengezet hoe belangrijk stedelijk groen, waaronder bomen –
zowel solitaire bomen als bomenstructuren - is voor het welzijn van de
bewoners. Zie ook het advies van de Rijksbouwmeester over ‘Meer bos en
bomen in en rond stad en dorp’.6
Wat ik ervaar als een gemis is dat gemeente Leiden geen samenhangend
bomenbeleid heeft gericht op de toekomst. In een bomenbeleid dat
uitgaat van de levenscyclus van een boom wordt in de plannen voor 2040

Sitte, Camillo, De stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen (oorspronkelijke
uitgave 1889), 1991, vertaald en van een nawoord voorzien door Auke van der Woud.
Uitgeverij 010, Rotterdam
6 College van Rijksadviseurs, Landschap versterken met bomen en bos, augustus 2020,
bladzijde 51.
5
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idealiter rekening gehouden met de aanplant, bescherming en vervanging
van bomen.
Als in de gemeente Leiden hoger en hoger wordt gebouwd - van
‘middenhoogbouw’ tot 40 meter en ‘hoge hoogbouw’ tot over de 100
meter - dan is het ook een stedenbouwkundige opgave om tijdig na te
denken over de bomen die in dat nieuwe stedelijke landschap inpasbaar
zijn. Dan wordt de opgave om te bouwen met zowel dood materiaal als
levend materiaal: bouwen met steen, hout en ijzer in combinatie en
samenhang met bouwen met bomen, gevenbeplanting en ander groen.
31. Ik ben van mening dat de gemeente Leiden – mede in het
kader ook van het Beleidsprogramma 2018-2022 Leiden –het
initiatief dient te nemen om aanhakend op het rijksbeleid en het
provinciale beleid, samen met de regio Holland Rijnland, een
beleid te ontwikkelen om in en rondom Leiden te komen tot meer
aanplant van bomen, dusdanig dat die aanplant overeenkomt met
de Rijksambities (10 procent bomen er bij tot 2030), en dat nieuw
te ontwikkelen boomstructuren ook een plaats krijgt in de
Omgevingsvisie Leiden 2040 en in de opvolger van het
Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur.
Onderhoud, inspectie en vervanging van bomen
Voor onderhoud, snoei en voorgenomen kap presenteert de gemeente
Leiden geen plannen.
Hoe anders is dat in de gemeente Rotterdam.
Die gemeente presenteert op de gemeentelijke website een
bomenvervangingskaart. Hieronder toegevoegd is een link naar de kaart
waarop precies staat welke bomen de gemeente Rotterdam in 2020 en
2021 vervangt. Het is maar een voorbeeld (wel een aansprekende vind
ik). Veel andere gemeenten hebben ook een actieve communicatie over
voorgenomen uitvoering en handhaving van het bomenbeleid.
https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f3
998b6922f0426a90115a74df988085
Ik kan mij ten aanzien van de herplant en vervanging van bomen geheel
vinden in advies 4 van de Leidse Milieuraad (zie voor de link naar het
advies voetnoot 3 op bladzijde 2 van deze inspraakreactie). Ik zou daar
het element van de actieve openbaarmaking aan toe willen voegen.
32. Ik meen dat de gemeente Leiden er goed aan doet om
beheerplannen en herplant/vervangingsplannen tijdig actief
openbaar te maken.
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Mogelijk is de ambtelijke capaciteit op dit moment niet toereikend om de
groene ambities van de gemeente uit te voeren. I
33. Ik zou het een goede zaak vinden als de gemeente een
onderzoek laat doen naar de benodigde capaciteit voor het
bomenbeleid en de uitvoering en handhaving daarvan, mede door
dat te spiegelen aan de capaciteit daarvoor bij gemeenten met een
vergelijke omvang van het bomenbestand om daar lessen uit te
trekken.
Leiden, 18 maart 2021
drs. E. (Eduard) A.J. Groen

Overzicht bijlagen in deze inspraakreactie

Bijlage 1
Advies professor Martin Hermy, KU Leuven inzake Register Ecologische
Bomen gemeente Leiden
Bijlage 2
Schriftelijke vragen aan de gemeente en de ontvangen antwoorden tijdens
de inspraakperiode
Bijlage 3
Overzicht websites met bomenbestanden van een selectie gemeenten
Bijlage 4
Screenshot d.d. Groene Kaart 2017
Bijlage 5
Foto plataan hoek Pieterskerkgracht / Pieterskerkhof
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Bijlage 1 advies emeritus professor Martin Hermy, KU Leuven
Martin Hermy is emeritus hoogleraar Urbane ecologie en groenbeheer
Op persoonlijke titel op 6 maart 2021 aangevraagd advies.
Professor Hermy heeft een eerste commentaar toegezonden op 7 maart
en een tweede commentaar op 11 maart 2021
1 Vraagtekens bij de duidelijkheid van de achterliggende criteria
Ik moet eerlijk bekennen dat ik gemengde gevoelens heb bij deze
lijst. Voor een deel is dit het gevolg van onduidelijkheid inzake de
achterliggende criteria (‘bevorderen van biodiversiteit’ is best vaag; is dit
gelijk aan goed voor ‘bijen’ (zg. drachtplanten)?). Inheemse boomsoorten
zijn niet noodzakelijk het meest geschikt als antwoord op
klimaatverandering en bovendien is een gemeente of stad ook zeer
heterogeen (vergelijk de kern met zijn hitte-eiland met het buitengebied).
Moeten bomen in het openbare domein overal de ‘biodiversiteit’ dienen? Is
het niet minstens zo belangrijk dat ze aangepast zijn aan de beschikbare
ruimte (boven- & ondergronds) en de klimaatverandering.
2 Pleidooi voor zonering in verband met klimaatbestendigheid
Persoonlijk zou ik een gemeente opdelen in zones die een weerspiegeling
zijn van de bebouwingsdichtheid en de keuze van bomen daarvan laten
afhangen. Niet-inheemse (of inheemse) soorten die bekend zijn om hun
klimaatbestendigheid zou ik in de dicht bebouwde omgeving gebruiken
(en hierbinnen kan je uiteraard bomen kiezen waar de
‘biodiversiteitswaarde' het hoogst is). In het buitengebied zou ik eerder
gaan voor inheemse (of ingeburgerde) soorten (uiteraard in directe relatie
tot bodemomstandigheden). In de buurt van natuur- en bosgebieden zou
ik resoluut gaan voor autochtone boomsoorten.
Ik doe geen uitspraken over de gepastheid van boomsoorten in relatie tot
bodem- (en licht)condities en de locatie (bv. langs wegen vs. parken). Wel
zou ik sterk willen pleiten om een zonering van de gemeente te maken in
relatie tot de bebouwingsdichtheid. Omdat een dichte bebouwing leidt tot
hitte-eilanden en daar zullen niet-inheemse soorten vaak beter presteren
dan niet-inheemse soorten. “Sjöman en collega’s (2016) stellen dat we
het ons niet kunnen veroorloven om alle niet-inheemse boomsoorten uit
te sluiten in urbane milieus. Een belangrijke reden is dat vele van onze
inheemse boomsoorten gevoelig zijn voor ziekten en plagen. Het lijkt er
dus sterk op dat we in stedelijke milieus, waar ook de meeste tuinen zich
bevinden, niet mogen zweren bij inheemse bomen. Diversiteit, een grote
variatie, aan boomsoorten gebruiken biedt wellicht de beste garantie voor
een duurzaam en goed functionerend bomenbestand in de toekomst. En
daar maken zowel inheemse als niet-inheemse boomsoorten deel van uit.”
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(citaat uit mijn boek) (oorspr. bron: Sjöman et al. 2016. Diversification
of the urban forest – can we afford to exclude exotic tree
species? Urban Forestry & Urban Greening 18: 237-241).
3 Voorstellen van aanpassingen in het register
De introductie van een ‘groene norm’ is op zich een goede zaak. Het is
voor mij niet duidelijk of de indeling in statuscategorieën ook slaat op
eventuele nieuwe boomsoorten (incl. cultivars) die thans niet in het
bomenbestand van Leiden zitten. Nu komt het wat over alsof alleen de
reeds aanwezige soorten (incl. cv’s) beoogd worden. Ik denk dat er nood
is om ook nieuwe soorten (thans in Leiden afwezige soorten (en cv’s)) ook
een kans te geven, al was het maar dat we met klimaatverandering
geconfronteerd worden met een nieuwe situatie die geen enkele van de
thans aanwezige soorten ooit heeft meegemaakt en mogelijks zijn een
aantal van de klassieke soorten niet goed meer aangepast aan de nieuwe
situatie.
De focus leggen op Europese boomsoorten is een keuze die argumenteeren verdedigbaar is. Sta ik achter als het om de publieke ruimte gaat. Maar
waarom ontbreekt dan bv. Eriolobus trilobatus (syn. Malus trilobata).
Inheems (en bedreigd in Europa) die het goed doet in stedelijke
omgevingen (bv. Aalst). Sorbus domestica (Peervormige lijsterbes) is ook
een Europese soort uit Z. Europa met uitstekende kwaliteiten. En zo zijn
er waarschijnlijk/ongetwijfeld nog meer.
Een toegevoegde ecologische waarde kan m.i. veel zijn. Elke boomsoort,
inheems of niet-inheems die hier gedijt, heeft een toegevoegde
ecologische waarde omdat die allemaal CO2 vastlegt, en andere
ecosysteemdiensten leveren die een ‘betere’ leefomgeving voor ons
opleveren. De verschillen tussen inheems en niet-inheems zitten vooral in
de mate waarin ze ‘de biodiversiteit dragen’. Besef wel dat er ook
inheemse soorten zijn die bijvoorbeeld weinig fytofage insectensoorten
onderhouden (bv. Hulst). Besef bijgevolg dat die status niet altijd wat zegt
over het belang voor de biodiversiteit. Tetradium daniellii (Bijenboom) is
uit ZW-China afkomstig en is bijvoorbeeld voor bijen een topper.
Honingboom (Styphnolobium japonicum, oude naam: Sophora japonica),
ook afkomstig uit O.-Azië is nog zo’n topper als het over bijen gaat. De
eerste staat niet in het register, de 2de (onder de oude naam) krijgt een
‘0’. Men zal uiteraard argumenteren dat dit biodiversiteitscriterium niet
alleen over bijen gaat (juist). Maar waar gaat het dan wel over? M.a.w.
het biodiversiteitscriterium is eigenlijk best vaag omschreven of niet
éénduidig.
Inheemse zowel als niet-inheemse bomen vervullen een groot aantal
ecosysteemdiensten. Zouttolerantie langs wegen is eveneens een eis.
Sommige soorten bv. Noorse esdoorn (Acer platanoides) kan zich
(eigenlijk net als Gewone esdoorn) zwaar uitzaaien en is geen inheemse
soort in Nederland en toch krijgt die een ‘2’, net als zijn cultivars. De
Zwarte els (Alnus glutinosa) krijgt een ‘4’, zijn cultivars een ‘1’. Lijkt niet
erg consequent. Uitzaaiende soorten (inheems of uitheems) brengt extra
onderhoud en kosten met zich mee (en tevens uitstoot van CO2, …). De
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Ruwe berk (Betula pendula) is op en top inheemse soort, maar voor
mensen met pollenallergie, een ‘drama’. De Gewone es (Fraxinus
excelsior) heeft zwaar te lijden van essentaksterfte: moeten we die blijven
aanplanten? Kweepeer & Mispel krijgen (maar) een ‘2’, Okkernoot een ‘0’
: waarom? Een deel van de opgegeven ‘appels’ zijn min of meer
ziektegevoelig, moeten we die aanplanten? Pinus nigra, als exoot, soms
massaal verjongend (dus min of meer invasief) krijgt dan een ‘3’?
Leiden kiest voor boomsoorten van inheemse of Europese afkomst die een
toegevoegde ecologische waarde hebben. Misschien een detail, hoe is de
houding tegenover een Europese soort, maar waarvan de cultivar
afkomstig is uit een ander werelddeel. Ik heb dit niet nagetrokken in de
lijst, maar er zitten er waarschijnlijk wel tussen die niet uit Europa
afkomstig of waar de afkomst onduidelijk is of waar bv. om de
ziekteresistentie op te drijven genetisch materiaal afkomstig uit andere
soort uit ander werelddeel is ingekruist.
Ik heb, als natuurliefhebber en hoogleraar natuurbeheer, jarenlang gepleit
voor het gebruik van streekeigen, inheemse soorten. En inderdaad
autochtoon plantmateriaal is authentiek, is echt iets van hier. Maar de
meeste van die autochtone boomsoorten hebben in de natuur heel kleine
populaties, waar er door jarenlange isolatie vaak problemen zijn met
inteelt en genetische ‘degradatie’. De genetische diversiteit van die
populaties is vaak juist klein. Nu komt daar bovenop nog eens
klimaatverandering en de noodzaak tot adaptatie van die populaties. Ik
betwijfel sterk of dit met die autochtone populaties (in zijn algemeenheid)
wel goed komt. Inkruising met bijvoorbeeld genenmateriaal van
(zuidelijke) herkomst en/of om (groeiende) ziekteproblemen op te lossen
(denk aan iepenziekte) kan juist ‘soorten redden’ – al verlies je
authenticiteit. Voor mij houdt dat in dat zo’n ecologisch register
dynamisch moet zijn – iets wat je met een vaste lijst niet hebt, tenzij je
regelmatig gaat actualiseren (is voorzien).
Ik zie in het register veel cultivars van de Noorse esdoorn – opvallend
meer dan de Gewone esdoorn. Je hebt het raden naar waarom bv. bij de
Gewone esdoorn cultivars als ‘Eskimo Sunset’ of ‘Prinze Handjery’ of
‘Brilliantissum’ ontbreken. Maar de Gewone esdoorn, als inheems
beschouwd & score ‘3’ gedraagt zich in veel parken (& sommige bossen)
als echt invasief. Moeten dergelijke soorten (met invasief gedrag, inheems
of niet-inheems) gepromoot worden? Vanuit mijn ervaring met die soort in
Vlaanderen, zeker niet (in tegendeel). Of de cultivars ook hetzelfde
probleem hebben, weet ik niet. Bij Castanea sativa (een ‘2’) ontbreken
dan weer alle cultivars, zo ook dus ‘Variegata’, ‘Glabra’. Zelkova serrata
(Japanse schijniep),
Opvallende in de lijst is Ulmus x hollandica (hybride?) met nogal wat
cultivars (allemaal score 3) en dat ondanks de evt. ziekteproblemen. Ik
merk dat sommige als ‘resistente soorten’ aangegeven taxa niet in lijst
staan (bv. ‘Columella’), terwijl andere waar resistentie beperkt is
(‘Belgica’, ‘Commelin’) wel in de lijst staan. Ik heb begrepen uit het artikel
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van Nijboer (2014zie https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz114resistenteiepen.pdf)
dat er ook nieuwe problemen (onverenigbaarheden tussen onderstam en
ent) opduiken (‘langzamerhand een grotere bedreiging dan de
iepenziekte’). Ik zou in ieder geval ‘zuinig’ omspringen met het gebruik
van deze iepen.
Ik zie een hele reeks lindes, maar de soorten met een latere bloei, die ze
bv. zeer interessant maken voor bijen, ontbreken in de lijst bv.
Wimperlinde (Tilia henryana), Mongoolse linde (T. mongolica) en T.
kiusiana (wel allemaal O. Azië).
4 Toetsing register naar droogtetolerantie van bomen
Droogtetolerantie wordt onder het nieuwe klimaat een ‘hot-issue’. Ik merk
dat het woord ‘droogte’ niet eens vermeld wordt in de begeleidende
document. Het gebruik van soorten die meer droogtetolerant zijn (soms
als klimaatbomen aangeduid) wordt veel belangrijker. Een toetsing van de
soorten in het register naar hun droogtetolerantie is dus m.i. belangrijk
voor de toekomst (geheel binnen de ambitieleeftijd van 30 tot 60jr). Over
het algemeen heb ik zwaar de indruk dat het element ‘klimaatadaptatie’
(veel) minder heeft gespeeld in de keuze van de soorten.
In de begeleidende documenten. Voor standplaatsen in parken (m.a.w.
waar er volop boven- en ondergrondse ruimte is) zou een ambitieleeftijd
toch veel hoger mogen liggen voor de meeste soorten.
5 Diversiteit in de aanplant op schaalniveau 50 tot 100 meter
De laatste opmerking die ik zou willen maken is i.v.m. diversiteit. Eén van
de slechtste keuzes die we inzake bomen kunnen maken is kiezen voor
één soort (incl. cultivar) bijvoorbeeld om een laan van bomen te voorzien.
Kiezen voor een diversiteit aan boomsoorten op schaalniveau (van 50100m) is belangrijk voor de toekomst. Nu zie ik vaak nog dat men
bomenrijen aanplant met één enkele soort of cultivar (misschien zelfs
dezelfde kloon). De toenemende druk van ziekten en plagen maakt dat dit
soort keuzes grote risico’s inhoudt. Het zou veel beter zijn om te kiezen
voor lanen waarin meerdere soorten gebruikt worden (door elkaar of meer
pragmatisch in stroken van bv. 50 à 100m) om de risico’s inzake ziekteof plaagdruk beter te spreiden. Maar uiteraard dit argument heeft meer
met de implementatie van een bomenbeleid te maken.
Martin Hermy
Em. Professor Urbane ecologie en groenbeheer
(Nature conservation & Urban green)
Voor de wetenschappelijke publicatielijst van prof. Hermy zie:
http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0010696
Zie ook:
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00010696
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Bijlage 2 schriftelijke vragen en antwoorden
Vragen ingezonden op 15 maart 2021
Antwoorden van de gemeente ontvangen op 17 maart 2021
Dank voor de vragen. De antwoorden in rood tussen de vragen.
1. In het Beleidskader staat: "Bij bomen kleiner dan 14 centimeter stamdiameter
is geen toestemming of vergunning voor kap nodig, en hoeft dit ook niet te
worden gemeld."
Geldt dit ook voor individuele bomen op een volkstuincomplex? Ik vraag dit
omdat een volkstuincomplex onderdeel uitmaakt van het Uitwerkingsplan Groene
Hoofdstructuur en in het Uitvoeringprogramma 2020-2023 Leiden biodivers en
klimaatbestendig. Een daarmee verbonden vraag is of zo'n volkstuincomplex ook
een zogenoemde waardevolle structuur is conform categorie 1b van de
Bomenverordening 2021? En zo ja, bij welke stamdiameter mag een jonge boom
dan nog vergunningvrij worden weggehaald?
Ja dat geld ook voor de waardevolle boomstructuren. Er is geen vergunningplicht
voor bomen met een diameter van minder dan 14cm.
2. Op 31 december 2020 is door de gemeente een kapvergunning aangevraagd
voor 38 bomen op tuinvereniging Oostvliet, waarbij conform de
Bomenverordening 2015 rekening is gehouden met een stamomtrek van 30
centimeter. Voor bomen met een stamomtrek van 32 centimeter moest een
kapvergunning worden aangevraagd.
Mijn vraag is: zou de aanvraag een jaar later zijn gedaan, onder het regime van
de BV 2021, zou dan gerekend worden met een stamomtrek van 45 centimeter
(stamdiameter 14 cm). Met andere woorden is onder de nieuwe BV de
bescherming komen te vervallen voor bomen met een stamdiameter tussen de
9,5 en 14 centimeter?
Ja, voor die bomen vervalt de vergunningsplicht
3. In antwoord op de vraag over de geregistreerde 76.000 bomen in
werkbestanden bij de gemeente Leiden (vraag 4) wordt door de gemeente
gesteld dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet kansen biedt om dit goed en
inzichtelijk aan het publiek te presenteren. In een volgens antwoord (vraag 9)
wordt verder gemeld dat nog wordt onderzocht hoe nieuwe technieken kunnen
worden ingezet om indicatie te geven welke bomen de criteria voor waardevol
halen.
Wat is de planning het beschikbaar stellen van digitale bomenbestand? Wordt
daarin ook opgenomen of een boom groter is dan Ø 80cm dan wel Ø 70 cm,
alsook de andere groene normen (herdenkingsboom, ensemble met historisch
pand en bescherm stadsgezicht)? Zit in de planning ook om dit bestand via een
geografisch informatiesysteem als kaartbestand beschikbaar te stellen, zoals dat
in talloze gemeenten al gebruik is? Wie worden daarbij betrokken, want er wel
wat te kiezen valt, nu blijkt dat gemeenten vele verschillende vormen van
presenteren gebruiken, de ene nog fraaier dan de andere (ik vind Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Gouda, Utrecht en Delft mooie voorbeelden).
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Zie bijvoorbeeld de gemeente Delft die van 38.000 de 'bomenpaspoorten' als
open data beschikbaar stelt (ook op kaart):
https://data-delft.opendata.arcgis.com/datasets/bomen-in-beheer-doorgemeente-delft?geometry=4.352%2C52.002%2C4.365%2C52.005
Er is nog geen planning hiervoor.
4. Over de meldplicht: in de brief van het College van B&W van 3 juli 2012
(dossier 12.0085 B en W nummer 11, briefkenmerk DIV-2012-5799) lees ik over
de Bomenverordening 2012 dat volgens de Wabo alleen vergunning kan worden
aangevraagd voor het verwijderen van een houtopstand. Om die reden kon een
meldplicht toen niet in de BV 2012 worden opgenomen. Waarom kan een
meldplicht wel worden opgenomen in de BV 2021? Is de Wabo in de tussentijd
wellicht veranderd in die zin dat de Bomenverordening 2021 wel in
overeenstemming is met de Wabo?
Wij zijn niet bekend noch verwachten we enige technische belemmeringen met
de invoer van de meldplicht. Dit volgt ook uit de 2nd opinion. Het verband met
BV 2012 heb ik intern uitgezet maar verwacht ik pas later antwoord op.
5. In het beleidskader lees ik in de paragraaf over het Groenstructuurplan Leiden
dat de eindbeoordeling bij de 'Adviseur Groen' ligt en in de paragraaf over
Boomstructuren dat de 'beleidsadviseur Groen' een eindoordeel geeft. Het zal
ongetwijfeld over dezelfde persoon gaan. Bij welke gemeentelijke afdeling is
deze functionaris ondergebracht en aan wie is deze functionaris functioneel en
hiërarchisch ondergeschikt?
Cluster Stedelijke Ontwikkeling/ team Ruimtelijke Ontwikkeling. Onder leiding
van de RVT manager Ruimtelijke Ontwikkeling.
6. In de schriftelijke beantwoording op eerdere vragen wordt bij antwoord 12
gesteld dat de bescherming van waardevolle bomen die nu op de Groene Kaart
staan identiek blijft. Over de op de Groene Kaart opgenomen plataan in het
voorbeeld wordt gesteld dat deze in de BV 2021 beschermd blijft door middel
van de basisbescherming, zijnde een boom groter dan 45 centimeter omtrek.
Mijn conclusie is dat de bescherming onder de BV 2021 dan toch minder is dan
onder de BV 2015, want deze plataan degradeert dan van waardevolle boom
naar een functionele boom en voor een functionele boom met een Ø van 50 cm
geldt straks geen vergunningsplicht meer, maar een meldplicht, waarbij een
voorgenomen kap gelegitimeerd kan worden door overwegingen van overlast,
teruglopende conditie of maatschappelijk belang. Bijkomende vraag: kan een
lage score op klimaatadaptatie of een score 0 in het Register Ecologische Bomen
straks worden beschouwd als redengeving voor de onderbouwing van een
maatschappelijk belang?
Als de boom gaat kwarren, overlast brengt of ziek wordt kan hij met een
meldplicht worden vervangen. Bij vernietiging van de boomplek omdat deze
plaats moet maken voor een ruimtelijke ontwikkeling geld een vergunningsplicht.
Nee, de 0 score heeft alleen belang in compensatieplannen. Er kan nooit een
maatschappelijk belang uit vloeien. Die worden in het democratisch proces
gevormd.
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7. Over de paragraaf Aanplant. In die paragraaf staat dat de standaard
aanplantmaat 16-18 /18-20 centimeter stamdiameter op 1 meter boven
maaiveld is. Klopt dit wel?
Een boom van 16 centimes stamdiameter heeft immers een stamomtrek van 50
centimeter en valt daarmee direct onder de basisbescherming. Begrijp ik dat
goed?
En waar staat 1 meter boven maaiveld, wordt daar niet bedoeld 1.30 centimeter
boven maaiveld?
16-18 /18-20 moeten omtrek maten zijn op 130cm. Dank voor deze
oplettendheid! Wordt een technische wijziging.
8. In het Beleidskader wordt verwezen naar normen voor groeiplaatsen zoals
deze zijn gesteld in de actuele versie van het Handboek Bomen van het
Norminstituut Bomen. Daarmee wordt een normverandering in het bomenbeleid
in Leiden geïntroduceerd zonder daar de onderbouwing bij te leveren. De
relevante passages uit het genoemde handboek zijn niet in de stukken
opgenomen. Waarom is dit handboek niet bij de stukken gevoegd, bijvoorbeeld
via een link? Als het handboek niet kosteloos geraadpleegd kan worden, is het
dan wel verantwoord als de gemeente voor een norm in de regelgeving verwijst
naar een niet vrijelijk beschikbaar gesteld document?
Dat is verantwoord. Het handboek ligt niet ter inspraak.
9. In mondelinge antwoorden op mijn vraag over de verruiming van de norm
voor snoei aan waardevolle bomen (van 25% naar 40% van de kroon) werd ook
verwezen naar genoemd Handboek. Begrijpen waarom dergelijke snoei voor
waardevolle (monumentale) bomen zonder vergunningplicht verantwoord wordt
gevonden, is voor mij bijzonder moeilijk nu de onderbouwing van die ruimere
norm niet bij de stukken zelf zit. Kan de inhoudelijke onderbouwing dan in ieder
geval in de toelichting bij de voorgestelde bomenverordening worden
opgenomen?
Wij willen naar aanleiding van de gerezen vragen rondom snoei hierover de tekst
in het beleidskader verduidelijken
In de hoop zo bijgedragen te hebben aan de verduidelijking van de voorgelegde
stukken.
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Bijlage 3 screenschot Groene kaart 2017
Met link naar de Groene Kaart, onderaan op deze bladzijde.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-enontheffingen/bomen/
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Bijlage 4 Websites met bomenkaarten van gemeenten
In antwoorden op mijn vragen over de geregistreerde 76.000 bomen in
werkbestanden bij de gemeente Leiden (zie vraag 3 in bijlage 2 in deze
inspraakreactie) werd door de gemeente gesteld dat het Digitaal Stelsel
Omgevingswet kansen biedt om dit goed en inzichtelijk aan het publiek te
presenteren. Daarbij werd verder gemeld dat nog wordt onderzocht hoe nieuwe
technieken kunnen worden ingezet om indicatie te geven welke bomen de
criteria voor waardevol halen. Een planning daarvoor is er nog niet. Dat het wiel
niet helemaal opnieuw uitgevonden hoeft te worden bewijzen de vele fraaie
websites met bomenkaarten van andere gemeenten.
In de tabel een beperkte selectie. Voor hetzelfde geldt kan ook worden geleerd
van de voorbeelden in Utrecht, Gouda, Haarlem en Alphen aan den Rijn. De
gemeente Leiden zou ook in beeld kunnen brengen wat de beste praktijken zijn
in het 071-gebied.
Gemeente

Amsterdam
Delft
Den Haag
Leiden
Zoetermeer

Gemeentelijk
bomenbestand

Toont bomen
op kaart

270.000

270.000

38.000

38.000

120.000
76.000
42.000

120.000
1.770
42.000

Toont
waardevolle
bomen op
kaart

1.770

Interessant /
opvallend /

Mijn score
(max. vier
bolletjes)

Selectie per
boomsoort
Bomenpaspoort

♣♣♣♣

GK verdwijnt
Zeer
compleet

♣♣
♣♣♣
?
♣♣♣♣

Toelichting scores:
♣ ♣ ♣ ♣ : bevat selectietool voor boomsoorten + inspectiegegevens + laadt snel + mooi
Minder bolletjes betekent dat wordt ingeleverd op een of meer kenmerken.
Het betreft hier een indicatieve, persoonlijke en subjectieve waarderingsmethode

Goed voorbeeld is de gemeente Zoetermeer: het feit dat hier kan worden
aangeklikt op elk van de 42.000 individuele bomen (met de inspectiegegevens),
op boomsoorten, op monumentale bomen en op herdenkingsbomen.
Amsterdam
https://maps.amsterdam.nl/bomen/
Den Haag
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-enbomen/bomen/haagse-bomen-app.htm
Zoetermeer

https://zoetermeer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9
3a2bd319fea44b4b9a710a87a8d3c4c
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Bijlage 5 Plataan in de hoek (boomnummer 4011851)
Voorbeeld van een boom waarvan de status bij het vervallen van de
Groene Kaart onduidelijk is. Blijft dit een waardevolle boom?
Zie voor de uiteenzetting over deze vraag bladzijde 8 in deze
inspraakreactie.

https://groenekaart.leiden.nl/#!/
De forse plataan (Platanus hispanica) van 15 jaar oud (aanplantjaar 2006,
met in 2021 een stamdiameter van 50 centimeter op 1,3 meter hoogte),
in de hoek Pieterskerkgracht / Pieterskerkhof (nu op de Groene Kaart als
waardevolle boom met boomnummer 4011851.
Deze plataan is daar in 2006 geplant nadat de grote kastanje die daar
stond door een vrachtwagen zodanig was aangereden dat deze boom
moest wijken.
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