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Geachte heer, mevrouw,
Op 6 maart 2014 hebben wij de omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee in
het park Selwerd verleend. In het plangebied staan een aantal bomen die moeten
worden gekapt voordat met de bouw kan worden begonnen. Voor het kappen van de
bomen is een aanvraag omgevingsvergunning voor het veilen van een houtopstand
noodzakelijk. De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als wij voor het
plangebied een Boom Effect Analyse (BEA) hebben vastgesteld. De BEA maakt de
consequenties van dit plan op het bestaand groen inzichtelijk. In deze brief informeren
wij u over ons besluit om de Boom Effect Analyse vast te stellen.
Boom Effect Analyse
Om de gevolgen van de nieuwbouw van de moskee in beeld te brengen, is een Boom
Effect Analyse opgesteld (zie bijiage). Volgens de inventarisatie staan er in het
plangebied 18 bomen van verschillende soorten en maten. Er moeten 7 bomen gekapt
worden, waarvan 4 vergunningplichtig zijn. Een boom is monumentaal.
Het plangebied maakt onderdeel uit van het door u vastgestelde groenstructuurplan
'Groene Pepers'. In het groenstructuurplan is vastgelegd dat het uitgangspunt is om de
te kappen bomen te compenseren. Er worden 4 bomen gecompenseerd. Voor de
overige 3 bomen is geen ruimte om ze te herplanten omdat de kwaliteit en openheid
van het gebied moet worden behouden. De kosten voor het kappen en herplanten zijn
voor de aanvrager.

Vervolg
Na het vaststellen van de Boom Effect Analyse wordt de omgevingsvergunning voor
het veilen van de houtopstand aangevraagd en verleend. Dit zal op korte termijn
gebeuren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de>, buBgemeester,
dr. Kri. (Ruud) Vreeman

de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink
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LO Inleiding
In het park Selwerd is een plan gemaakt voor een realisatie van een moskee. De bestaande boerderij die
nu al dienst doet als moskee wordt vervangen door nieuwbouw.
In het kader van deze ontwikkeling heeft de dienst RO/EZ afd. IGG het plangebied op 08-5-2006
geinventariseerd. De afd. Stadsbeheer heeft de inventarisatie op 08-12-2011 en op 13-05-14
geactualiseerd en aangepast.
Het gebied dat is geinventariseerd staat op bijgevoegde tekening nummer K19-01-06 met een blauwe
boUetjes lijn aangegeven.
Het betreft een inventarisatie op basis van de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment,
een visuele boombeoordeling.
Aan de hand van deze inventarisatie met "de situatie tekening moskee Selwerd Groningen"
datum 04-11-2011 is deze Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld.
2.0 Doelstelling
De Boom Effect Analyse maakt de consequenties van het ontwerp op het bestaand groen inzichtelijk en
dient als onderligger voor de aanvraag van de omgevingsvergunning met activiteit veilen van
houtopstanden.
Tevens dienen de gegevens van deze BEA voor de groenparagraaf, onderdeel van de besluitnota.
Het College stelt de BEA vast en informeert de raad.
Met deze procedure is een "dringende reden" verkregen, die volgens de APVG voor het verlenen van een
omgevingsvergunning vereist is.
3.0 Inmeting
De bomen met de nummers 1 t/m 11 zijn landmeetkundig ingemeten. De locatie van de bomen met de
nummers 12 t/m 18 is geschat.
4.0 Eigendomsverhoudingen
De kavel waarop de moskee staat gepland, is in eigendom van Stichting Moskee en Islamitisch Centmm
Groningen. Daarmee is de stichting eigenaar van de bomen met de nummers 5 en 6.
De grond rondom het perceel is in handen van de gemeente Groningen.
5.0 Ligging
Het plangebied ligt in het wijkpark van de wijk Selwerd.
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6.0 Beleid
Voor het groen zijn drie beleidsstukken van toepassing:
-APVG en beleidsregels APVG veilen van een houtopstand (6.1.)
-het groenstructuurplan groene pepers (6.2.)
-boomstructuurvisie (sterke stammen) (6.3.)
6.1. APVG en beleidsregels APVG veilen van een houtopstand
In de APVG staat dat bomen en houtopstanden niet mogen worden geveld zonder vergunning Van het
bevoegd gezag.
Volgens het vastgestelde Groenstractuurplan heeft de gemeente een inspanningsverplichting voor het
duurzaam in stand houden van groen, vooral voor basisgroen (zie par. 7.2.), monumentale bomen en
potentieel monumentale bomen. In ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bouwplannen moeten deze
bomen zoveel mogelijk duurzaam inpasbaar gemaakt worden.
De kwalificatie 'monumentaal' betekent extra zorg, aandacht en bescherming voor de betreffende bomen.
Deze bomen moeten, zo mogelijk, in de mimtelijke ontwikkeling inpasbaar gemaakt worden.
Een monumentale boom moet voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:
-leeftijd: 50 jaar of ouder;
-conditie: redelijke, minimale levensverwachting van 10 a 15 jaar;
-habitus: karakteristiek
en voldoen aan een van de volgende specifieke voorwaarden:
-onderdeel van de ecologische infrastructuur;
-onderdeel van karakteristieke bomen groep / laanbeplanting;
-onderdeel zeldzaam biotoop;
-zeldzaam, gedenkboom;
-bepalend voor de omgeving;
-herkenningspunt.
In de beleidsregels staan voorwaarden waaraan een potentieel monumentale boom moet voldoen:
Basisvoorwaarden:
-leeftijd tussen 35 en 50 jaar oud;
-voldoende conditie, minimaal 10-15 jaar nog te leven;
-karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groei- en snoeiwijze is ontstaan
en voldoen aan een van de volgende specifieke voorwaarden:
-onderdeel ecologische infrastmctuur
-onderdeel karakteristieke boom groep / laanbeplanting
-onderdeel zeldzaam biotoop
-zeldzaam, gedenkboom
-bepalend voor de omgeving
-herkenningspunt.
6.2. Groenstructuurplan "Groene Pepers"
Bomen en houtopstanden zijn belangrijk voor ondersteuning van stedenbouwkundige stmcturen en
bomen zijn in de stad onmisbaar voor de ecologie, leefbaarheid, vermindering van fijnstof en voor de
tempering van de opwarming van de stad. Als er bomen door een ruimtelijke ontwikkeling gekapt
worden, heeft de gemeente Groningen de ambitie, volgens het vastgestelde groenstmctuurplan, vooral het
basisgroen te behouden en te versterken. Groen krijgt de status basisgroen als er sprake is van:
- een potentiele monumentale boom of monumentale boom,
- bomen een onderdeel vormen van een bomenhoofdstructuur,
- een Stedelijke Ecologische Stmctuur.
- een herdenkingsboom.
Als het groen, met name basisgroen, aantoonbaar niet in de ruimtelijke ontwikkeling ingepast kan worden
dan is het streven 1:1 te compenseren.
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6.3. Boomstructuurvisie
In het in 2014 door de raad vastgestelde boomstructuurvisie is per straat aangegeven welke
boomstructuren voor de stad waardevol zijn. Hiervoor moet, zoals in 2009 is vastgesteld in het
groenstructuurplan, een uiterste inspanningsverplichting geleverd worden deze in stand te houden. (zie
ook par. 6.2.)
Bomen die onderdeel uitmaken van een hoofdstructuur vormen het basisgroen van de stad.
7.0 Toepassins van het beleid op het project.
7.1. APVG en beleidsregels APVG veilen van houtopsatnden
In het plangebied staan volgens de inventarisatie 5 potentieel monumentale bomen, 1 monumentale boom.
7.2. Groenstructuurplan "Groene Pepers"
Park Selwerd is onderdeel van de basisgroenstmctuur zoals in het groenstructuurplan is vastgesteld.

Fragment Groenstructuurplan
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7.3. Bomenstructuurvisie
Weg / Straat

structuur

Boomsoort

Park Selwerd

hoofdstructuur

Divers eerste grootte

fragment boomstmctuurplan
8.0 Inventarisatie
In het plangebied staan 18 bomen van verschillende maten en soorten. De conditie van de bomen varieert
van normaal tot slecht.
Een boom is monumentaal en 5 stuks zijn potentieel monumentaal.
Er staan geen bomen die voor verplanten in aanmerking komen.
Op boom met nummer 5(1 van de twee lindes voor de boerderij) groeit tonderzwam, en heeft daardoor
een levensverwachting van minder dan 10 jaar. Deze boom heeft daardoor niet meer een monumentale
status. Ook vanwege een holte in de stamvoet is de conditie sterk verminderd.
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Voorzijde boerderij met de te kappen bomen 4 t/m 5 en 8 t/m 10
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9.0 Gevolgen
Omschrijving
aantal aantal Opmerking
Te kappen < 20cm
3 St.
Niet vergunningsplichting
Te kappen > 20cm
4 St.
Inclusief de monumentale bomen
IT is een omgevingsvergunning vereist voor het veilen van 4 bomen.
Bestaande situatie
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10.0 Afweging
Ontwerp
Volgens het ontwerp van het architectenbureau "Studio SKA" is de locatie van de moskee ten opzichte
van de bestaande bebouwing ongeveer 5.00m. naar voren geschoven. Dit gaat ten koste van de bomen
met de nummers 5, 6, 8, 9 en 10. (boomnummer 6 is als monumentaal geclassificeerd)
Alternatief
In het voortraject is een ahematief beoordeeld
Om de bomen met de nummers 5,6,8,9 en 10 in het bouwplan inpasbaar te maken (te sparen), zou de locatie
van de te bouwen moskee, als altematief, ongeveer 7.00 tot 10.00m. naar achteren geschoven moeten
worden (t.o.v. de bestaande voorgevel).
Dit gaat dan ten koste van de houtopstand, met potentieel monumentale bomen, achter de bestaande
boerderij.
Voor de te handhaven bomen met de nummers 14, 15 en 16 moet gevreesd worden voor het oprol effect.
Door bomen in de omgeving weg te halen worden de bestaande te handhaven bomen minder stabiel en
kwetsbaar voor (hogere) windkrachten.
Besluit
Boom technisch wordt de voorkeur gegeven aan behoud van de houtopstand, achter de moskee, met de
daarin potentieel monumentale bomen en daar met het bomenonderhoud op in te zetten deze uit te laten
groeien tot monumentale bomen. Er wordt dus niet gekozen voor het altematief.
De consequentie van deze gemaakte afweging is dat dit ten koste gaat van 5 bomen die voor de bestaande
Moskee staan, waaronder een monumentale linde.
11.0 Compensatie
Het ontwerp betreft alleen een bouwkundig ontwerp van de moskee, waarin geen groenplan is
opgenomen.
Het park Selwerd is onlangs ecologisch opgewaardeerd met de aanplant van enkele bomen, daarbij is ook
rekening gehouden met de doelstellingen: " behoud van kwaliteit en openheid".
Na deze opwaardering is er nog ruimte gevonden voor herplant van 4 knotwilgen. Om de doelstellingen
"kwaliteit en openheid" te behouden is er geen ruimte meer voor meer aanplant.
De balans krijgt daardoor een negatief saldo van 3 bomen.

12.0 Maatregelen
Voor de verdere planontwikkeling moeten de volgende maatregelen genomen worden:
A. Boombeschermins
Voor de bomen die blijven staan worden de richtlijnen voor boombescherming gehanteerd, zoals
die zijn opgesteld door de vereniging Stadswerk Nederland. Zie bijiage "Boombescherming op
bouwlocaties" en ook in de invloedsfeer van bouwactiviteiten. (zie pagina 13)
Op tekening Kl9-02-06 is met een groene lijn aangegeven waar vaste, in de grond verankerde,
bouwhekken geplaatst moeten worden. Hierbij is ook rekening gehouden worden met mimte voor de
bouwwerkzaamheden.
De sloop en bouwwerkzaamheden mogen alleen binnen de geplaatste vaste bouwhekken uitgevoerd
worden. Buiten de bouwhekken mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden en mogen geen
bouwmaterialen opgeslagen worden.
B. Snoeiwerkzaamheden
Eventuele snoeiwerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door de gemeentelijke
boombeheerder, of in opdracht van hen.
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C. Over Groninser bomen sesproken
De nieuw te planten bomen moeten geplant worden volgens de technische omschrijvingen en
geactualiseerde technische details omschreven in "over Groninger bomen gesproken".

13.0 Bijiagen
Bij deze inventarisatie behoren de volgende bijiagen:
-1. inventarisatielijst moskee park Selwerd datum 8-12-2011 / 13-05-14
-2. tekening inventarisatie bestaande bomen nr. K19-01-06 datum 20-12-11,
-3. tekening bestaande + nieuwe situatie te kappen bomen Kl9-02-06 datum 20-12-11,
-4 tekening moskee Selwerd Groningen tekeningnr. 1006 DO 001
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Wetenschapelijke
naam
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5 Linde
6 Linde
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8 Bolesdoom
9 Bolesdoom
10 Bolesdoom
11 Pinus
12 lep
13 Veldesdoom
14 Linde
15 Veldesdoom
16 Veldesdoom
17 Els
18 Es
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