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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-628343907 (DOS-2017-

0009490)

Contact

C. Roeleveld

070 - 441 75 73

chr.roeleveld@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3351 Groenlinks Bomencompensatie-Natuurcompensatie vanwege 

aanleg RijnlandRoute

Publiekssamenvatting

GS hebben de beantwoording van de Statenvragen 3351 van Groenlinks met betrekking tot de 

bomencompensatie-Natuurcompensatie vanwege de aanleg van de RijnlandRoute vastgesteld. 

De vragen hebben onder meer betrekking op welke afspraken de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Leiden hebben gemaakt voor het compenseren van de bomen die gekapt gaan worden 

voor de aanleg van de RijnlandRoute. GS geven aan dat in het Bomencompensatieplan 

RijnlandRoute Leiden de herplant wordt gerealiseerd in de vorm van afschermende 

houtopstanden langs de A44, wegbegeleidende beplanting en waardevolle landschapselementen 

zoals strategisch geplaatste solitairen of kleine groepen bomen zoals ook is voorgeschreven in 

het Landschapsplan RijnlandRoute. In het compensatieplan is een bewuste keuze gemaakt 

gebaseerd op behoud,  ontwikkeling en een versterking van landschappelijke en ecologische 

waarden. Het bomencompensatieplan is onderdeel van de door gemeente Leiden verleende 

vergunning voor het kappen van bomen ten behoeve van de RijnlandRoute Hoofdcontract. De 

Provincie is initiatiefnemer voor de RijnlandRoute en vergunninghouder en zal de voorschriften uit 

de vergunning van Leiden (Bevoegd Gezag) nakomen.

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3351 Groenlinks met betrekking 

tot bomencompensatie-natuurcompensatie vanwege aanleg RijnlandRoute conform het 
bijgevoegde concept.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen 
3351 Groenlinks met betrekking tot de bomencompensatie-natuurcompensatie vanwege 
de aanleg van de RijnlandRoute.

Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder ten aanzien van de 
beantwoording op vraag 3 en voor wijzigingen van ondergeschikte aard.

Bijlagen
-Concept beantwoording statenvragen 3351 Groenlinks Bomencompensatie-Natuurcompensatie 
vanweg aanleg RijnlandRoute

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar C. Roeleveld Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Smid - Marsman, GM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 09 januari 2018
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1 Toelichting voor het College

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden.

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

2 Proces

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

3 Communicatiestrategie

Er is geen nadere communicatiestrategie bepaald. Volstaan kan worden met het publiceren van 

de publiekssamenvatting.
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