Leiden, 11 september 2015
Aan

het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de wethouder voor Onderwijs, Sport en Duurzaamheid,
de heer F. de Wit
Stadhuis
Leiden
Advies over:

ontwerp bomenverordening 2015 c.a.
In vervolg op onze eerdere brief waarin wij aangaven pas na de zomerperiode gelegenheid te hebben tot het
uitbrengen van een advies over het in hoofde genoemde onderwerp brengen wij u hierbij dit advies uit.
De milieuraad is positief over de meer op het behoud van houtopstanden toegespitste benadering die uit de
nieuwe verordening en haar toelichting spreekt. Het instrument is daarmee beschikbaar. Het komt vervolgens
vooral aan op een goede uitvoering waarbij de gemeente zelf als beheerder van de openbare ruimte waar een
groot gedeelte van de houtopstanden aanwezig zijn het goede voorbeeld kan geven.
Veel hangt ook af van de nadere regels waarvan op verschillende plaatsen in de verordening sprake is. In de
toelichting wordt weliswaar een indicatie van gegeven van deze nadere regelgeving door uw college, maar het
is uiteraard de concretisering waar het op aan komt. De milieuraad is bereid desgewenst over deze nadere
regels advies uit te brengen.
In ons recente advies over het ambitiedocument “Leiden Duurzaam 2030” bepleiten wij onder andere meer
aandacht voor natuur- en milieueducatie. Daarbij aansluitend zou bij de verdere concretisering van het
bomenbeleid kunnen worden onderzocht of het adopteren van bomen door schooljeugd, verenigingen,
wijkverenigingen een bijdrage hierbij kan leveren.
Er is één punt waar de verordening en haar toelichting weinig inzicht geeft. Het betreft het in art. 12 genoemde
- en reeds geruime tijd bestaande - bomenfonds. Hoewel de bedoeling van het fonds in theorie helder is
hebben wij aanwijzingen dat in de praktijk het fonds weinig actief wordt benut. Daarom advisering wij u om in
de geest van de verordening een bestedingsplan op te stellen en dit - na advies door onze raad - ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat hoeft niet elk jaar, maar bijvoorbeeld eens per zittingsperiode van de
gemeenteraad.
met vriendelijke groet,

Leendert Jonker
voorzitter van de LMR
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