
Harmonisatie kapbeleid en herplant

De Uitgangspunten voor het kapbeleid en communicatie met belanghebbenden staat op de LTA voor 

juni, vooruitlopend op de harmonisatie van het kapbeleid dat op de LTA staat voor dit najaar. 

Deze uitgangspunten zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt om al met de raad te bespreken. 

We komen in september 2020 met een voorstel voor de harmonisatie van de gehele APVG. Hierbij 

zult u ook besluiten over de harmonisatie van het onderdeel dat over bomen gaat. 

In het verlengde van de verordening heeft de voormalige gemeente Groningen aanvullende 

beleidsregels opgesteld waarin in o.a. de regels met betrekking tot de herplantplicht zijn vastgelegd. 

Die beleidsregels worden vastgelegd eind dit jaar door het college. 

Bij de harmonisatie van de APVG zullen we u ook informeren over de richting waarop het college 

denkt voor het invullen van die herplantplicht, zodat u op dat moment uw mening daarover kunt 

geven. Indien u daar prijs op stelt kunnen we daaraan voorafgaand ook een technische sessie 

organiseren over het herplantbeleid.

Jaja sticker

Op basis van een motie van uw raad onderzoeken we de mogelijkheden om een JaJa-sticker in te 

voeren in Groningen. Zo’n sticker past bij onze ambitie om in 2025 afvalvrij te zijn. Naast de 

praktische stappen die we moeten nemen in de voorbereiding willen we gesprekken voeren met 

betrokken partijen over de impact die het voor hen heeft, en volgen we de landelijke ontwikkelingen 

hierover. Op dit moment loopt er in Amsterdam een cassatieprocedure hierover. De verwachting is 

dat de Hoge Raad voorjaar 2021 uitspraak zal doen. Daarnaast heeft de rechter de gemeente 

Rotterdam onlangs gemaand een ruime invoeringstermijn te hanteren.

De voorgenomen gesprekken met stakeholders kunnen we in verband met de coronamaatregelen op 

dit moment niet goed organiseren. We zullen u in het najaar nader informeren over de 

mogelijkheden de JaJa-sticker in te voeren in Groningen.


