
 
 
 
 
 
 

Leiden, 27 mei 2022 
 
 
Aan Omgevingsdienst Haaglanden, postbus 14060, 2501 GB Den Haag 
Per email verzonden aan vergunningen@odh.nl 
 
Betreft: Zienswijze ontwerpbeschikking Meijendel & Berkheide, zaaknummer 00574234. 
  
 
Geachte Omgevingsdienst, 
 
In het Provinciaal blad nr. 4332 dd. 14 april 2022 lazen wij over het voornemen om ontheffing te 
verlenen voor het kappen van circa 340 bomen. De Bomenbond Rijnland verzoekt bij uw besluit het 
volgende in overweging te nemen.  
 
Wij begrepen dat omgevingsvergunning voor de 14 nog te slopen barakken nog niet definitief 
verleend is. Dat zou betekenen dat de bomen in de directe omgeving voorbarig gekapt zouden 
worden. Mocht de rechter geen toestemming geven voor sloop, dat is kap van deze bomen achteraf 
bezien onnodig en in feite illegaal.  

De Bomenbond Rijnland begrijpt dat uitbreiding van waterwinning noodzakelijk is. Wij vinden dat er 
onvoldoende alternatieven zijn onderzocht op bestaande of andere locaties, of met andere 
methodieken zoals diepteinfiltratie. We zouden graag een ‘second opinion’ van een onafhankelijke 
expert raadplegen. 

Het aantal te kappen bomen is niet duidelijk. Er is in de ontwerpbeschikking een voor ‘circa’ 340 te 
kappen bomen; in het rapport van Waardenburg (Definitieve Natuurtoetsm pag. 67 wordt gesproken 
over 510 bomen. In de bijlage kapvergunningtekeningen staat een lijst die optelt tot 547 bomen. Om 
hoeveel gaat het nu precies? Er is verder geen onderscheid gemaakt tussen bomen die 
kapvergunningplichtig zijn en welke niet. In Katwijk mogen bomen met een diameter onder de 30 cm 
zonder vergunning worden gekapt. Dat neemt echter niet weg dan bomen die dunner zijn een 
belangrijke ecologische waarde hebben, als leefgebied voor vogels en als opnemers van CO2, fijnstof 
en stikstof.  

De Bomenbond Rijnland komt, krachtens onze statuten, niet alleen op voor bomen, maar ook voor 
natuur en biodiversiteit in zijn algemeenheid. Juist hier hebben wij zorgen. Verwijderen van een 
tamelijk verruigd stuk natuur heeft negatieve gevolgen voor tal van dieren- en plantensoorten. 
Herplant van bomen en een park zal dit onvoldoende kunnen compenseren.  

We wijzen daarbij ook op het streven van het Ministerie van LNV om in 2030 juist bossen bij te 
planten (document Bossenstrategie, nov, 2020). 

Bomenbond Rijnland 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/18/uitwerking-ambities-en-doelen-
landelijke-bossenstrategie-en-beleidsagenda-2030 

 
Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen.  
 
 

Hoogachtend, 
 

 

Dick de Vos 
Secretaris  
 

 
 


