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Bomenkap Endegeest

ln de raadsvergaderingvan2tfebruari 2OI9 zijn vragen gesteld over de kap van bomen op het
terrei n van Endegeest/ Rivierduinen.

1) Wie is de eigenaar van de grond (kadastraal kavel 3315)?

Antwoord: De gemeente Leiden is eigenaar van de grond. De grond is in erfpacht uitgegeven aan
de OudendalGroep.

2) ls het juist dat de eigenaar een aantal bomen heeft gekapt/ gerooid/ verwijderd?

Antwoord : De erfpachter de Oudendal Groep heeft aan een gecertificeerd groen
onderhoudsbedrijf opdracht gegeven een aantal bomen en stronken te verwijderen. Dit heeft
inmiddels plaatsgevonden.

3) Zo ja, hoeveel bomen zijn er gerooid? Welke type bomen betreft dit? ls dit nog na te gaan?

Antwoord: Het betreft volgens de Oudendal Groep het type Tamme Kastanje (Castanea Sativa). ln het
kader van de wet- en regelgeving is het echter niet noodzakelijk de boomsoort te onderzoeken. Uit
waarneming van de gemeente ter plaatse, is geconstateerd dat er inderdaad een Tamme Kastanje is
gekapt.

4) Wat is de achtergrond van deze kap?

Antwoord: De Oudendal Groep geeft aan datzij de gevolgen van de storm van 9 februari 2OI9 in
het kader van de veiligheid weer ongedaan wilde maken.

5) ls er voorafgaa nd aan de kap een kapvergu nni ng aangevr aagd?

Antwoord: Nee, deze was niet vereist op grond van de Bomenverordening 2O1O en de Wet
Natuurbescherming. Voor de Wet Natuurbeschermingwas wel een meldingvereist. Er is geen
omgevingsvergunning voor velling ( Bomenverordening 2010 hierna BVO) aangevraagd, noch is
er een omgevingsvergunning voor aanleg (Bestemmingsplan hierna BP) aangevraagd. De
omgevingsvergunning was vereist op grond van het bestemmingsplan.

6) Zo nee: is er onvergund gekapt? Hoe valt onvergunde kap juridisch te kwalificeren?

Antwoord : Rooien zonder omgevingsvergunning voor aanleg (BP) is bij opzet een overtreding
onder deWet op de economische delicten (hierna:WED).



7) Maakt dit gebied deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)?

Antwoord: Op de online-Atlas van de omgevingsverordening ruimte Provincie Zuid-Holland staan

de gevelde bomen in het NNN. Het gebied maakt daar deel van uit. Er zijn in het kader van de
NNN in de Verordening Ruimte2OtB provincie Zuid- Holland geen beperkingen ten aanzien van
vellen van deze bomen.

8) Welke wetgeving is hier van toepassing? ( Bomenverordening, Wet natuurhandhaving,
Erfgoedwet)

Antwoord:
r De Wet natuurbescherming. De bomen stonden'buiten de bebouwde kom art.4.1, onder a

Wet natuurbescherming (hierna WNB) '(voorheen Boswet). De bomen stonden daarbij in
een zelfstandige eenheid van meer dan 1O are. Zij maken onderdeel uit van een grote
groep bomen. Een maand voorafgaand aan velling, moet dit gemeld worden bij de
provincie.

¡ Het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten (hierna BP). Er is een
Omgevingsvergunning nodig voor aanleg in het kader van BP. Omdat het rooien van de
stobben de bodem op meer dan 30 cm diepte roert, had mogelijk tevens archeologisch
onderzoek moeten plaatsvinden. Verder had in verband met gevolgen voor beschermde
soorten, mogelijk ook een'verklaring van geen bedenkingen' provincie aan de
omgevingsvergunning verbonden moeten zijn. Dit was dan afhankelijk geweest van de
uitkomsten van onderzoek naar gevolgen voor beschermde soorten.

r De bomen vallen niet onder monumentenwetgeving.

9) Betreft het een Rijks Beschermd Dorpsgezicht?

Antwoord: Ja,zie hiervoor bestemmingsplan Oegstgeest Wilhelminapark en Geesten.

10) ls er een rapport door een bomenexpert opgemaakt?

Antwoord: Voor het vellen van deze bomen is geen rapport opgemaakt.

11) Voorzover bekend is eropwoensdag 13februari begonnen metde kap.

Diezelfde dag is er ook door omwonenden bij de gemeente melding gemaakt van de kap.
Hoe is er vanaf 13 februari door de gemeente gehandeld en opgetreden?

Antwoord: De gemeente heeft hierover contact gehad met de Oudendal Groep en melding
gedaan bij de toezichthouder, de Omgevingsdienst Zuid HollandZuid, Daarnaast is er door de
gemeente uitgezocht wat de beleidsstatus is van de gekapte bomen.

12) ls er gehandhaafd? ls er beboet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Oudendal Groep heeft gronden met een archeologische verwachtingswaarde
geroerd. Wij schrijven de Oudendal Groep aan door middel van een ambtelijke waarschuwing om

alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. Een archeologisch rapport dient onderdeel uit te
maken van de aanvraag. Dit rapport wordt dan getoetst door Erfgoed Leiden. Het overtreden van
de meldplicht op het vellen Wnb, valt niet onder handhaafplicht van de gemeente. Daarin is de
provincie het bevoegd gezag.

13) ls de gemeente ter plekke geweest? Op welke momenten?



18)

Antwoord: De gemeente is zelf meerdere malen ter plekke geweest.

t4) ls de eigenaar aangesproken op zijn onrechtmatig handelen?

Antwoord: De gemeente heeft direct na de melding contact opgenomen met de Oudendal Groep.
Er is afgesproken dat er geen verdere actie wordt ondernomen zonder voorafgaand overleg met
de gemeente.

15) ls aangegeven dat de gekapte bomen moeten worden herplant?

Antwoord: Op grond van de Wnb geldt een bosbouwkundige herplantplicht binnen drie jaar.

L6) Zo nee, gaat dit worden aangegeven?

Antwoord: Zie antwoord punt 15. Na definitief uitsluitsel wordt dit kenbaar gemaakt aan de
Oudendal Groep. Zijzijn reeds op de hoogte gesteld van dit onderzoek.

f7) Tussen de kap en de raad van2tfebruari was een ruime week verstreken. Hoe kan het
dat er tijdens de raad van2tfebruari nog geen duidelijkheid was over de situatie?

Antwoord: Er was wel duidelijkheid over de situatie ter plekke, maar het onderzoek naar de
beleidsstatus had langer de tijd nodig.

ls het college bekend met het artikel in het LD van 23 februari "Onrust over verdwenen
bomen"?

Antwoord: Het college is daar bekend mee.

t9) De eigenaar laat in dit artikel optekenen, dat "de regels anders in elkaar zitten". Hij geeft
aan kennelijk vergunningplichtig te zijn en geeft aan dat hij de volgende keer de gemeente
voorafzal benaderen.
ls de gemeente hier het bevoegd orgaan en moet er bij de gemeente vooraf een
vergunning worden aangevraagd?

Antwoord: Het college van B&W is het bevoegd gezagop het verlenen van de omgevingsvergunning
voor rooien van de stobben (op grond van het BP). Er dient dan een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend te worden, waar een archeologisch rapport bij geleverd wordt. De provincie is bevoegd
gezag in het kader van het vellen van de bomen op grond van de Wnb.

20) De Bomenverordening maakt bomenkap binnen het beschermde dorpsgezicht zowel
binnen als buiten de bebouwde kom vergunningplichtig.
ls de Bomenverordening hier van toepassing?

Antwoord: ln het onderhavige geval is de BVO niet van toepassing. Er staat in de BVO een
vrijstelling van het velverbod voor bomen buiten de bebouwde kom artikel 4.1 Wnb
(voorheen Boswet). Het gaat dan om bomen die buiten de bebouwde kom Wnb staan, in
een zelfstandige eenheid van meer dan 10 are. ln dat geval is voor velling geen
omgevingsvergunning BVO nodig.




