
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum:  7 oktober 2020

Betreft 
 Agenderingsverzoek

o College

Onderwerp:
Kap- en herplantbeleid

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl 050 367 6392

Korte samenvatting:

De regels rond het kapbeleid en herplantplicht liggen op verschillende niveaus vast, in verschillende 

regelingen en stukken. De algemene juridische regels voor kapvergunningen zijn vastgelegd in de 

APVG; deze is in de raadsvergadering van september jl. geharmoniseerd. De algemene regels worden 

nu nader ingevuld via beleidsregels die worden vastgesteld door het college. De algemene juridische 

regels zijn veelal technisch van aard. Het schetsen voor de raad hoe de inrichting van het kapbeleid 

en de herplantplicht er uitziet in een technische sessie kan de inhoudelijke discussie in de raad 

ondersteunen. De beleidsregels voor kapvergunningen worden later dit jaar door het college 

vastgesteld. Hierin is onder meer de wijze van herplant opgenomen. Dit willen we graag met de raad 

voorbespreken. Naar verwachting wordt deze brief op 27 oktober door het college vastgesteld.

Vermeld op LTA?
 ja

 nr. 2020-20

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

mailto:rick.pos@groningen.nl


Voorgeschiedenis

Bespreking Evaluatie boombeheer en actualisatie nota Bladgoud 2018: Commissie 23 mei 2018 en   

Raad 30 mei 2018  (o.a. motie Transparant kapbeleid)

Bespreking Rapport Rekenkamercommissie Kapbeleid: Commissie 15 januari 2020 en  Raad 29 

januari 2020 

Bespreking APVG: Meningsvormend 26 augustus 2020   en Besluitvormend 9 september 2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Nadere informatie

Dossier Groenbeleid 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Groenbeleid
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/09-september/17:00/Algemene-Plaatselijke-Verordening-Groningen-APVG-2021-raadsvoorstel-16-juni-2020-266100-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/26-augustus/10:00/Algemene-Plaatselijke-Verordening-Groningen-APVG-2021-raadsvoorstel-16-juni-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Rapport-Rekenkamercommissie-Kapbeleid-raadsvoorstel-19-12-2019-418217-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Rapport-Rekenkamercommissie-Kapbeleid-raadsvoorstel-19-12-2019-418217-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/15-januari/20:00/Rapport-Rekenkamercommissie-Kapbeleid-raadsvoorstel-19-12-2019-418217-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/30-mei/16:30/Evaluatie-boombeheer-en-actualisatie-nota-Bladgoud-2018-collegebrief-25-april-2018
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/commissie-Beheer-en-Verkeer/2018/23-mei/16:30/Evaluatie-boombeheer-en-actualisatie-nota-Bladgoud-2018-collegebrief-25-april-2018
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