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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

In onze brief van 31 maart 2017 hebben we u geïnformeerd over de wijziging 
van de groencompensatieregeling. Per 1 september 2017 hebben we deze 
regeling aangepast. 

In de raadscommissie Beheer en Verkeer van 14 juni 2017 ontstond, naar 
aanleiding van het agendapunt "Projectplan Stadspark", een discussie over de 
werking van de groencompensatieregeling. Er bleken interpretatieverschillen 
te zijn tussen uw raad en het college. In deze brief lichten wij u, in een vraag 
en antwoord-reeks, toe hoe wij invulling geven aan de 
groencompensatieregeling. 

Wat is er per 1 september 2017 gewijzigd? 
Per 1 september hebben we twee belangrijke wijzigingen bij de 
groencompensatieregeling ingevoerd: 

1. Introductie financiële groencompensatie; 
2. Vereenvoudigen procedure Boom Effect Analyse (BEA). 

Hoe geven we invulling aan de financiële groencompensatie? 
De financiële groencompensatie hebben we gekoppeld aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. In onze beleidsregels APVG "Vellen van een houtopstand 
hebben we ruimtelijke ontwikkeling als volgt gedefinieerd: Een ontwikkeling 
daar (semi) overheden af projectontwikkelaars zoals aanleg van wegen, 
bedrijventerreinen, havens, woonwijken dan wel bouwplannen die alleen met 
een buitenplanse afwijking van het bestemming.splan gerealiseerd kan 
warden. Een ruimtelijke ontwikkeling past dus niet binnen de vastgestelde 
bestemmingplannen en veroorzaakt een ingrijpende functionele verandering 
in een gebied. Als houtopstand verdwijnt door een ruimtelijke ontwikkeling 
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en de houtopstand niet in of rondom het projectgebied gecompenseerd kan 
worden, is de initiatiefnemer verplicht om het verdwenen groen financieel te 
compenseren. Voor de financiële compensatie hebben we een eenvoudige 
rekenmethodiek opgesteld. Hierbij hebben we rekening gehouden met de 
locatie in de stad, de status van de boom en de aanleg- en beheerskosten. 

Wanneer geldt de groencompensatieregeling en herplantplicht? 
Ons uitgangspunt is dat we voor iedere gevelde houtopstand (bijvoorbeeld 
bomen, hakhout of bosplantsoen) een herplantplicht opleggen. Dat staat in de 
beleidsregels APVG "Vellen van een houtopstand". 

Wanneer geldt de groencompensatieregeling en herplantplicht niet? 
Er zijn uitzonderingen. De groencompensatieregeling en herplantplicht 
gelden niet als: 

houtopstand moet verdwijnen door onderhoudswerkzaamheden: 
aanplant volgens het bomenstructuurplan ongewenst is; 
de houtopstand overlast veroorzaakt. 

In deze gevallen wordt er wel een uiterste inspanning verwacht om de 
houtopstand te handhaven of te compenseren. 

Hoe interpreteren we de groencompensatieregeling, bijvoorbeeld voor 
het Projectplan Stadspark? 
De activiteiten bij het Projectplan Stadspark (baggeren, verbreden 
watergangen, vernieuwen duikers en herstel van bos- en fietspaden) zijn 
onderhoudswerkzaamheden. De groencompensatieregeling en herplantplicht 
gelden dus niet. Bovendien passen de werkzaamheden binnen het bestaande 
bestemmingplan. Dus is er geen sprake van een ruimtelijke ontwikkeling. 
Financiële compensatie is daarom ook niet van toepassing op dit plan. Van de 
initiatiefnemer verwachten we wel een uiterste inspanning om de houtopstand 
te handhaven of te compenseren. 

Is er een mogelijkheid om kwalitatief te compenseren? 
Binnen onze groencompensatieregeling hebben we gekozen voor een 
kwantitatieve compensatie. Houtopstand vervangen we I op 1. 
Kwalitatieve compensatie (bijvoorbeeld: gevelde houtopstand vervangen door 
natuurvriendelijke oevers met een hogere natuurwaarde) is met onze huidige 
beleidsregels niet mogelijk. We hebben deze keuze bewust genomen om een 
aantal redenen: 

Het is nu nog lastig aan te tonen wanneer je 'voldoende" compenseert. 
Want hoeveel m^ oever leg je aan om 1 boom te compenseren? 
Bomen en houtopstand dienen verschillende doelen. Ze zijn van 
betekenis voor de biodiversiteit, CO2 opvang, leefbaarheid, opvang 
van water, geluidreductie en hittestress. Niet elk type groen draagt op 
dezelfde manier aan deze doelen bij. Het vervangen van bomen door 
lagere struiken en gras kan bijvoorbeeld bijdragen aan de leefbaarheid 
en aan de opvang van water, maar is wellicht minder goed voor de 
biodiversiteit en geluidreductie. 
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Hoe informeren we uw raad over de groencompensatieregeling? 
We rapporteren uw raad jaarlijks over de werking van de 
groencompensatieregeling. Eind 2018 ontvangt u het eerste overzicht met 
daarin onder andere de stortingen en de inzet van het groencompensatiefonds. 
Over twee jaar (eind 2019) evalueren we de gewijzigde 
groencompensatieregeling. Deze evaluatie bespreken we graag met u. Waar 
nodig en mogelijk zullen we de groencompensatieregeling op basis van de 
evaluatie en het gesprek met uw raad aanpassen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


