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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij informeren wij uw raad over ons besluit de Bomen Effect Analyse (BEA) Aanpak 
Ring Zuid vast te stellen. Met de ombouw wordt de ringweg beter ingepast in de omgeving. 
Het plan zorgt voor een compacte weg met een groene uitstraling, oftewel een 'parkway'. 
Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdwijnt de ringweg uit het zicht en 
ontstaat een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt de stadswijken Oosterpoort, 
De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar. Deze BEA brengt de gevolgen voor de 
bestaande bomen en houtopstanden in beeld, als gevolg van de werkzaamheden die op stapel 
staan rondom de ombouw. 

Wij zijn voornemens om op basis van deze BEA een omgevingsvergunning voor het vellen 
van bomen en houtopstanden (omgevingsvergunning kapactiviteit) te verlenen. Één -op- één 
compensatie zal als voorwaarde in de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand 
worden opgenomen, ook voor de niet-vergunningplichtige bomen. In deze brief gaan wij in 
op de inhoud van de BEA, de relatie met het Tracébesluit en de te volgen procedure. 

Bomen Effect Analyse Aanpak Ring Zuid 
De Combinatie Herepoort (CHP) treft de voorbereidingen voor de uitvoering van het project 
Aanpak Ring Zuid. Daartoe behoort het vellen van bomen en het verwijderen van de 
houtopstanden, die noodzakelijk is als gevolg van het door CHP gemaakte wegontwerp. 

In de BEA 2017 zijn de vergunningplichtige bomen en houtopstanden geïnventariseerd, die 
aanwezig zijn binnen de grenzen van het Tracébesluit. Deze BEA heeft alleen betrekking op 
de bomen en houtopstanden, waarop het velverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen (APVG) van toepassing is. Per deelgebied is onderzocht hoeveel bomen en 
houtopstanden als gevolg van de ingrepen moeten worden verwijderd en welke aantallen 
bomen verplantbaar zijn. 
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Dit heeft geresulteerd in het vellen van 473 bomen, verplanten van 112 bomen en het 
verwijderen van een oppervlakte van 82.162m^ houtopstand, waarvoor een 
omgevingsvergunning voor het 'vellen' van bomen en houtopstanden is vereist. 

Het vellen van bomen en het verwijderen van houtopstanden moet medio 2017 ter hand 
worden genomen, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Om deze planning te 
kunnen halen wil CHP hiervoor deze maand (januari 2017) de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning indienen. 

Relatie met Deelrapport Bomen van het Tracébesluit 
De uitkomsten van het BEA 2017 verschillen met het Deelrapport Bomen van het 
Tracébesluit. Dit wordt verklaard door de verschillende doelen, waarvoor beide rapporten zijn 
opgesteld en door het detailniveau. 

Het doel van het Deelrapport Bomen van 2014 was het vaststellen van de compensatieplicht 
in het Tracébesluit. Daarbij is uitgegaan van een worst case scenario. In het Deelrapport 
Bomen staat dat er volgens dit scenario binnen de ontwerpgrenzen van het Tracébesluit 
maximaal 838 bomen en circa 76.244 m^ houtopstanden moeten worden verwijderd. Deze 
hoeveelheden zijn vervolgens overgenomen in artikel 8 van het Tracébesluit van 2014, dat de 
compensatie voor de te verwijderen bomen en houtopstanden regelt. Deze 
compensatieverplichting is door het gewijzigde Tracébesluit van 2016 gewijzigd in de 
aanplant van 846 bomen en 76.884 m^ houtopstanden binnen de ontwerpgrenzen. 
In de toelichting op artikel 8 wordt vermeld dat het om 'worst-case' hoeveelheden gaat en dat 
het daadwerkelijk aantal te verdwijnen en te compenseren bomen en houtopstanden afhangt 
van de wijze van uitvoering door de aannemer. Naast het vellen van de 
kapvergunningplichtige bomen en houtopstanden worden als gevolg van het wegontwerp de 
van CHP ook 138 niet vergunningplichtige bomen en 886 m^ houtopstanden geveld. Het 
totaal aantal bomen dat als gevolg van het uitgewerkte ontwerp moet verdwijnen, bedraagt 
dus 723 en de totale oppervlakte te verwijderen houtopstand bedraagt 83.048 m^. 

Compensatie 
Volgens de ingediende BEA worden ter compensatie 473 (exclusief de 112 te verplanten) 
bomen en 82.162 m^ bosplantsoen aangeplant. Deze compensatie zal als voorwaarde in de 
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand worden opgenomen. Ook de niet-
vergunningplichtige bomen worden één-op-één gecompenseerd. Deze compensatie is 
geregeld in de vraagspecificatie 12 en de groenkaart onderliggend wegennet, die onderdeel 
uitmaken van het contract. 

Groenbalans en totalen wegontwerp 

Groenbalans Bomen (stuks) Houtopstanden (m^) 
Huidige balans 1.229 220.138 
Te handhaven 644 137.976 
Te vellen 473 82.162 
Te verplanten 112 n.v.t. 
Compensatie* 473 82.162 
Toekomstige balans 1.229 220.138 

* exclusief öe te verplanten bomen 
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Coördinatieregeling Tracéwet 
Op het verlenen van de omgevingsvergunning voor de kapactiviteit is, evenals bij de overige 
uitvoeringsbesluiten zoals de omgevingsvergunning voor het bouwen van de kunstwerken, de 
coördinatieregeling van de Tracéwet van toepassing. 
Dat wil zeggen dat voor de gemeentelijke vergunningen ons college het bevoegd gezag is, 
maar dat het rijk alle besluiten (vergunningen) die genomen moeten worden met het oog op 
de uitvoering van het Tracébesluit, coördineert. Dit houdt onder meer in dat de te nemen 
besluiten worden voorbereid met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure en dat over de ontwerpbesluiten gedurende zes weken door een 
ieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Het rijk bepaalt (in overleg met de 
gemeente) binnen welke termijn op de aanvragen moet worden beslist. Wanneer het bevoegd 
gezag niet of niet tijdig beslist, kan de minister het besluit nemen. 

De totale doorlooptijd van de vergunningaanvraag bedraagt hierdoor circa 22 weken (tot 
inwerkingtreding van het besluit). Tegen de verleende vergunning kan door een 
belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit beroep 
worden ingesteld. Dit beroep moet, omdat de coördinatieregeling van toepassing is, 
rechtstreeks bij de Raad van State worden ingediend. Deze dient binnen 6 maanden te 
beslissen. De omgevingsvergunning voor de kapactiviteit treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een voorlopige voorziening is aangevraagd; in dat 
geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. 

Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


