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Was/wordt lijst
Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2018
Artikel 1 Begripsbepalingen
In alfabetische volgorde gezet. Aangepaste begrippen:

Boom: afwijking voor kleiner dan 15 cm dwarsdoorsnede verwijderd. Dit is conform de criteria
voor waardevolle bomen zoals opgenomen in het Bomenbeleidsplan.

Boom in openbaar gebied: bewoording aangepast en eenduidiger (en daardoor toetsbaarder)
gemaakt.

Hakhout: verwijderd, niet meer relevant in de verordening.

Monumentale boom: verwijderd, is onderdeel van de categorie Waardevol geworden, conform
de criteria bij het Bomenbeleidsplan.

Bijzonder waardevolle boom: hernoemd naar waardevolle houtopstand. Omschrijving ingekort,
deze is nader uitgewerkt in de criteria bij het Bomenbeleidsplan.

Hoofdgroenstructuur: verwijderd, niet relevant voor de verordening.

Bebouwde kom: verwijderd als begrip, opgenomen in artikel 2.

Boomwaarde: aangepast naar herplantwaarde.

Knotten en/of kandelaberen: gesplitst naar 2 afzonderlijke begrippen.

Dunnen: definitie verduidelijkt en in toelichting verder uitgeschreven.

Ruimtelijke ontwikkeling: bewoording aangepast en eenduidiger (en toetsbaarder) gemaakt.

Quickscan: begrip aangepast conform Bomenbeleidsplan.

Groentoets: begrip aangepast conform Bomenbeleidsplan.

Ecologische verbindingszone: verwijderd als begrip, komt niet meer in verordening voor, is in de
vorm van ecologische waarde onderdeel geworden van criteria voor waardevolle bomen in het
Bomenbeleidsplan.

Wabo: verwijderd als begrip, uitleg geplaatst in toelichting.
Artikel 2 (nieuw) Toepassingsbereik toegevoegd. Het toepassingsbereik in het kader van de Wet
natuurbescherming (voorheen Boswet) gold al, maar is ter verduidelijking toegevoegd.
Artikel 2 (oud) Toegestane afstand tussen houtopstanden en de grenzen van naburige erven wordt
Artikel 3. Geen inhoudelijke wijziging.
Artikel 3 (oud) Bescherming beplanting in de openbare ruimte is vervallen, alle beschadigingen aan de
openbare ruimte vallen al onder de APV en het privaatrecht en hebben daarmee dezelfde
bescherming.
Artikel 4 Bestrijding van iepenziekte wordt Artikel 12. Inhoud blijft gelijk.
Artikel 5 Kapverbod wordt Artikel 5 Verbod vellen houtopstanden. Lid 2 verwijderd omdat dit niet meer
geldt onder de Wet natuurbescherming (waarin de Boswet is opgegaan). Lid 3b verwijderd, dit valt nu
onder dunnen. Lid 3d1 en 3d2 samengevoegd. 3e is 3a1 geworden. 3f is vervallen omdat verplaatsen
van bloembakken niet onder kappen valt.

Artikel 6 Lijst met bijzonder waardevolle bomen wordt Artikel 4 Aanwijzing waardevolle houtopstanden.
Artikel is logischer en leesbaarder ingedeeld. Lid 4 (subsidiëring) vervallen conform
Bomenbeleidsplan.
Artikel 7 Adviezen en inspraak is als artikel vervallen. Aanwijzing voor de lijst (artikel 4) is op basis van
toetsbare criteria. Wijzigingen (door kap) zijn ondervangen door benoemde uitzonderingen (artikel 5
lid 2) en door meldplicht (artikel 4 lid 6).
Artikelen 8, 9, 10, 11 (Vereisten, beslistermijn, besluit op aanvraag, geldigheidsduur) samengevoegd
en verkort in Artikel 7. Regels liggen vast in hogere wetgeving, hier wordt naar verwezen. De
geldigheid van deze regels verandert niet.
Artikel 12 Bijzondere vergunningsvoorschriften wordt Artikel 8 Herplantplicht en overige voorschriften.
Gemeentelijk herplantfonds apart benoemd in Artikel 10.
Artikelen 13 en 14 (Besluit, Vereisten groentoets) worden Artikel 6 Groentoets. De regels en
voorwaarden zijn aangepast conform het Bomenbeleidsplan.
Artikel 15 Geldigheidsduur ontheffing vervalt, omdat ontheffing vervalt.
Artikelen 16 en 17 (Standaardvoorschriften, Bijzondere voorschriften) als apart artikel vervallen.
Herplantplicht en voorschriften zijn al voorzien als verplichting in de groentoets.
Artikel 18 Aanschrijving tot verwijderen, snoeien en/of opbinden van beplanting is vervallen. De
regelgeving is al in eenvoudige vorm opgenomen in de APV, waardoor hiervoor geen specifieke regel
meer nodig is.
Artikel 19 Herplant-/instandhoudingsplicht wordt Artikel 9 (Herplantplicht bij overtreding verbod) en
Artikel 11 (Instandhoudingsplicht). Artikel 19 lid 2 is verplaatst naar Artikel 8 lid 5. Inhoud blijft gelijk.
Artikel 20 Schadevergoeding is vervallen. Deze is al benoemd in de Wet natuurbescherming en geldt
als hogere wetgeving nog steeds op dezelfde wijze.
Artikel 21 Strafbepaling wordt Artikel 13. Geen inhoudelijke wijziging.
Artikel 22 Toezicht wordt Artikel 14. Geen inhoudelijke wijziging.
Artikelen 23 en 25 (Inwerkingtreding, Citeerregel) worden Artikel 16 Slotbepaling. Geen inhoudelijke
wijziging.
Artikel 24 Overgangsbepaling wordt Artikel 15. Geen inhoudelijke wijziging.

