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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 
41 RvO van de heer M. van der Glas (GroenLinks) over bomenkap in de 
Hunzezone. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

7, De reden voor de kap van 150 bomen zou de matige kwaliteit ervan zijn. 
Is het werkelijk zo dat alle 150 bomen er zo slecht voor staan dat acute 
kap noodzakelijk is? 

Ja, de kwaliteit van de bomen is zodanig slecht dat we geen andere oplossing 
zien dan de bomen te kappen. Het gaat om grote bomen, merendeel populier 
en es, die veel afgestorven hout hebben waardoor er een verhoogd risico is op 
het ontstaan van schade of letsel bij een vallende tak of boom. In de afgelopen 
jaren is ook daadwerkelijk schade ontstaan door vallende takken. Bewoners 
voelen zich hierdoor niet meer veilig. De bomen zijn aan het einde van hun 
levensfase en gaan steeds verder in conditie achteruit. We komen nu op een 
punt dat we de veiligheid niet meer kunnen garanderen door ons alleen te 
beperken tot het snoeien van de bomen. Daarom hebben we een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van de bomen. Er is 
sprake van een verhoogd veiligheidsrisico, maar er is geen acuut gevaar. Dit 
betekent dat we de reguliere vergunningprocedure hebben doorlopen (geen 
noodkap). 

2. Waarom is al begonnen met de kap zonder dat er een plan voor herplant 
is? 

Gezien het verhoogde veiligheidsrisico konden we niet langer wachten met 
kappen ook al lag er nog geen definitief herplantplan. Daarom zijn we eind 
april 2018 begonnen met het kappen van de bomen ten zuiden van de 
Hunzedijk (wijk van Starkenborgh). We hebben hierbij een extern ecoloog 
ingehuurd om te beoordelen of er broedende vogels aanwezig waren. Na de 
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negende boom zijn we echter gestopt met kappen omdat het risico op het 
verstoren van broedende vogels te groot werd. Wanneer de ecoloog aangeeft 
dat er geen broedende vogels meer in het plangebied aanwezig zijn, zullen we 
verder gaan met het kappen van de overige bomen. In de tussentijd werken 
we aan een plan voor herplant in samenspraak met de direct aanwonenden. 

3. Heeft het college alternatieven voor kap overwogen? 
Nee, vanuit een verhoogd veiligheidsrisico zien we geen andere oplossing dan 
de bomen te kappen. Het adviesbureau 'Alles over groenbeheer' heeft voor 
ons de bomen geïnventariseerd en aangegeven welke maatregelen wij moeten 
nemen. Ook zij geven aan dat er geen uitvoerbaar alternatief is. 

4. Is het college bereid de kap op te schorten tot er een plan voor herplant 
ligt, conform de groencompensatieregeling? 

Nee, zie de beantwoording van vraag 2. In overleg met aanwonenden maken 
we op dit moment een plan voor herplant. We verwachten niet dat dit 
herplantplan definitief is op het moment dat we weer verder gaan met het 
kappen van de bomen. Het risico op het ontstaan van schade of letsel door 
vallende takken is te groot om hierop te wachten. 

5. Is er contact geweest met het Groninger Landschap over de kap in relatie 
tot hun visie op de gehele Hunzezone? 

Ja, wij maken deel uit van de projectgroep Hunzeboord waarin ook het 
Groninger Landschap en het waterschap Noorderzijlvest zijn 
vertegenwoordigd. In deze projectgroep werken we gezamenlijk aan de visie 
op de Hunzezone met als doel het terugbrengen van de Hunzebeek in het 
landschap. Op 19 oktober 2017 heeft de projectgroep een 
informatiebijeenkomst georganiseerd in het CSG Wessel Gansfort voor 
aanwonenden vanaf de Pop Dijkemaweg tot aan het Boterdiep. Ook het 
bestuur van de wijkorganisatie van Starkenborgh/de Hunze en 
Oosterhoogebrug hebben we hierbij uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft het Groninger Landschap de visie op de Hunzezone toegelicht. Wij 
hebben vervolgens de uitkomsten van de bomeninventarisatie gepresenteerd 
en uitgelegd waarom de bomen moeten worden gekapt en welke 
vervolgstappen wij moeten nemen. 

6. Is het college het mei GroenLinks eens dat de communicatie rond de kap 
beter had gemoeten? Waarom hebben niet alle bewoners van de 
omliggende wijken een brief ontvangen? Waarom is er geen 
informatiebijeenkomst gehouden over zo 'n ingrijpend plan? 

Nee, dit zijn we niet met u eens. We hebben zorgvuldig gecommuniceerd 
naar de aanwonenden en betrokken wijkorganisaties. Naast de gehouden 
informatiebijeenkomst hebben we de direct aanwonenden van de Hunzedijk 
per brief geïnformeerd over de te kappen bomen en gevraagd of de bewoners 
konden instemmen met het plan. Pas daarna hebben we de 
omgevingsvergunning aangevraagd. Ook hebben we meerdere keren met de 
VvE Parkvilla's van Starkenborgh gesproken omdat een deel van de te 
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kappen bomen op in gebruik gegeven grond staat en onderdeel is van hun 
tuinen. Op 14 mei 2018 hebben we een aparte inloopbijeenkomst gehouden 
voor aanwonenden van de te kappen bomen tussen de Pop Dijkemaweg en 
UIgersmaweg om ze te informeren over de kapplannen en input op te halen 
voor herplant. De bewonersorganisatie Oosterhoogebrug was hierbij ook 
aanwezig. Wanneer we weer verder gaan met het kappen van de bomen 
zullen we opnieuw alle direct aanwonenden en betrokken wijkorganisaties per 
brief informeren over de werkzaamheden. 

7. Op wat voor manier worden de omwonenden en andere belangstellenden 
betrokken bij de herplant en de verdere ontwikkeling van de Hunzezone? 

De aanwonenden van de te kappen bomen tussen de Pop Dijkemaweg en 
UIgersmaweg hebben hun input kunnen geven tijdens de inloopbijeenkomst 
op 14 mei 2018. Met de aanwonenden van de te kappen bomen ten zuiden 
van de Hunzedijk gaan we nog verder in overleg. Op basis van de 
bomenstructuurvisie Sterke Stammen, het groenstructuurplan Groene Pepers, 
de visie op de Hunzezone en de input van bewoners maken we vervolgens 
een plan voor herplant. We verwachten dat in het najaar van 2018 het 
herplantplan definitiefis en we aansluitend de bomen kunnen herplanten 
(plantseizoen 2018/2019). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Datum: Groningen, 6 juni 2018 

Geacht college. 

Bomen in de gemeente leiden tot een prettiger woonklimaat en een ecologisch waardevollere stad. 
Daarnaast noopt de klimaatverandering tot klimaatadaptatie, oftewel de aanpassing van de ruimte 
om de gevolgen van de klimaatverandering als wateroverlast en urban heating tegen te gaan. Bomen 
maken hier een belangrijk onderdeel van uit. 
Recentelijk vernamen wij van de Bomenridders en bezorgde buurtbewoners dat is besloten om in de 
Hunzezone 150 bomen te kappen. 112 bomen ten zuiden van het Heerdenpad en 38 ten noorden 
daarvan. Uit de brief van de gemeente aan de omwonenden lezen wij niets over mogelijkheden tot 
inspraak noch uitleg over de noodzaak van de kap. 
De ecologische waarde van de Hunzezone is ook door de gemeente onderschreven in het 
bestemmingsplan Kardinge^ en de Erfgoadnota 20171 De bomen langs de Hunzezone markeren een 
uniek landschapselement namelijk de loop van de oude Hunze. Vorig jaar nog heeft het Groninger 
Landschap het plan 'Groningen: stad aan de Hunze' opgesteld , Doel van dit plan is het verbinden van 
het Reitdiep met het Drents Diep om zo een impuls aan de ecologische kwaliteit te geven. De 
Hunzezone is een belangrijk onderdeel van dit gebied. De Hunzezone maakt ook deel uit van de 
Stedelijk Ecologische Structuur (SES). 

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen: 

1. De reden voor de kap van 150 bomen zou de matige kwaliteit ervan zijn. Is het werkelijk zo 
dat alle 150 bomen er zo slecht voorstaan dat ^cute kap noodzakelijk is? 

2. Waarom is al begonnen met de kap zonder dat er een plan voor herplant is? 
3. Heeft het college alternatieven voor de kap overwogen? 
4. Is het college bereid de kap op te schorten tot er een plan voor herplant ligt, conform de 

groencompensatieregeling? 
5. Is er contact geweest met het Groninger Landschap over de kap in relatie tot hun visie op de 

gehele Hunzezone? 

Over de gevolgde werkwijze hebben wij de volgende vragen: 

6. 

7. 

Is het college het met GroenLinks eens dat de communicatie rond de kap beter had 
gemoeten? Waarom hebben niet alle bewoners van de omliggende wijken een brief 
ontvangen? Waarom is er geen informatiebijeenkomst gehouden over zo'n ingrijpend plan? 
Op wat voor manier worden de omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de 
herplant en de verdere ontwikkeling van de Hunzezone? 

Namens de fractie van GroenLinks, Martijn van der Glas 

' https://gronlngen.raadsinformatie.nI/document/4904795/l/Vaststelling_bestemmingsplan_Kardlnge 

https://gronlngen.raadsinformatie.nI/document/S913640/l/5_3_Vaststelling_Erfgoednota_bijlage_l Erfgoed 
nota_concept_versie_l_8_printversle_2 


