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Notitie uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen
Collegebesluit d.d. 13 mei 2014.

Notitie “uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen”

Inleiding
Het aantal zonnepanelen in onze buitenruimte neemt toe. Steeds meer particulieren en bedrijven
plaatsen zonnepanelen op woningen en andere gebouwen. Het gebruik van zonnepanelen wordt ook
gestimuleerd door de overheid. Door deze ontwikkelingen ziet de gemeente zich steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om vitale houtopstanden (bomen) te snoeien of te verwijderen, om zodoende
schaduwhinder (en dus een verminderde energieopbrengst) te voorkomen. Gemeente Westland streeft
ernaar de meest duurzame tuinbouwgemeente van Nederland te worden. Het opwekken van duurzame
energie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Dit mag echter niet ten koste gaan van het groen,
omdat ook dit bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Uitgangspunten gemeente Westland
De gemeente hanteert als beleidsuitgangspunt dat de aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om
tot plaatsing daarvan over te gaan, op zich geen reden is voor het vellen van vitale bomen. Het openbaar
groen is waardevol voor de gemeente en dient bovendien een maatschappelijk belang. Bomen dragen
bij aan verbetering van het leefklimaat en aan de prettige leefomgeving die Westland haar burgers wil
bieden. Bomen zorgen onder andere voor vermindering van het broeikaseffect en absorberen direct
CO2 en fijnstof uit de atmosfeer. Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op een duurzaam groenbeleid. Om die reden hanteert gemeente Westland de volgende uitgangspunten:
Uitgangspunt 1: bestaande situaties
De bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien.
Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
Uitgangspunt 2: nieuwbouw
Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid
van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan (bijvoorbeeld in het programma van eisen
voor in-/externe projectontwikkelaars).
Uitgangspunt 3: herinrichting
Bij herinrichting van gebieden waar sowieso al bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden
dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Samenvattend
De aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, is op zich geen
reden voor het vellen van vitale bomen. Binnen gemeente Westland gaat de bestaande boom vóór en
wordt deze behouden. Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant en bij herinrichting van
gebieden, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele
plaatsing daarvan. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen
of te snoeien, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties. Verzoeken aan de gemeente om tot
het vellen van houtopstanden over te gaan, uitsluitend om reden dat de boom of bomen tot minder
energieopbrengst van zonnepanelen leidt, worden in beginsel niet gehonoreerd.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 mei 2014
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