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Onderwerp: Ingekomen stukken bomenridders tbv raad gemeente Groningen 
 

Zie bijlage extra ivm pol woensdag 0109 2021. onderwerp. 
 

1-Memo dd.1808 2021 van agendacommissie, bron website raad 
2-Voortgangsrapportage/ evaluatie  rekenkamer rapport op initiatief raad na 

installatie. Beleid dat hout snijdt. Aan de raad op 0707 2021 nr.275737-2021. 
- Brg en bomen kapt en plant. 
- Brg reactie werkwijze, bemensing, procedures en beoordelingen, kap gaat 

vooraf aan bouw, feitelijke bouw in de regel. Oorzaken bekend. 
- 4 pagina, s . verwijzing, laatste alinea naar Q1 van 2022( nieuwe raad, 

nieuw college, nieuwe coalitie, en weer een jaar verder na verkiezingen 
huidige raad en publicatie onderzoek 19-12-2019, rekenkamer, waaraan 
Bomenridders  

- Groningen en anderen  ruimhartig medewerkten. inbreng leverden in 
sessies en in een presentatie aan de raad door de Rekenkamercommissie 

van de raad van de gemeente Groningen, eerste opdracht De 
Rekenkamercommissie. Het rapport en de aanbeveling zijn in feite 
beoordelingen van de effectiviteit en doelmatigheid van het gehele terrein 

van beleid van de gemeente, waarvan het kapbeleid en de uitvoering en 
vergunningen aanpak, beoordeling een uitvloeisel zijn/ de resultante van 

beleid. 
- Brg , onderzoek naar kapbeleid 2019 is het vierde onderzoek vanaf 2011. 

*Bijlage 2.. voortgangsrapportage rekenkamer rapport 2019, beleid dat hout 
snijdt. Doch daartoe bomen kapt en snoeit en waar het hout blijft is nog steeds 
onopgehelderd, behalve in de gemeentelijke biomassa centrales. 

Het college komt met een aantal aanbevelingen die nauwelijks of geheel niet 
gerelateerd zijn aan SES gebieden, Parken en Bos , beschikbare middelen en 

Fte,s en mens en mankracht op niveau behalve door inhuur en zo mogelijk 
overbelaste ambtenaren. 
Bijlage 2(?) Bomenbalans 2018-2020, met noot t.a.v de bomen in particuliere 

terreinen. Het college komt tot een paar, gelukkig opmerkelijke 
constateringen.Zie noot onder bijlage 2(?). De bomen, derhalve WAT IS NU EEN 

BOOM, daartoe worden ook gerekend de boven van het middels IVN en anderen 
gerealiseerde Tiny Forest zonder aantallen en bijdragen qua boom en diversiteit 
aan een gezond en langjarige toevoeging aan het essentiele bomenbestand van 

de grotere gemeente Groningen en de Staat van de bomen, plantvakken etc. in 
de Stad. Ook zouden de landelijke “”gratis perenbomen”” niet zijn meegerekend 

hetgeen min of meer overkomt als een fopspeen of gotspe. Hoe interessant de 
gratis uitdeelacties ook zijn als ook hoe urgent ook. Data ontbreken hier. 
Overlevingskansen en waar zodat deze””bomen””(veren vaak) tot blijvend 

volwassenheid kunnen komen ontbreekt geheel. 
 

Waar mogelijk in slechts 3v minuten tijd zullen wij trachten ook al uitgaande het 
feit dat wij eerst op vandaag om 10.22 uur vernamen dat ons inspreektijd van 3 
minuten met zelfs een mogelijke beperking daar nog in, gezien de afgelopen 

jaren vanaf 2015( en eerder vanaf  2012). 
 



Wij leverden eerder inbreng zoals ook onderstaand in brieven of informaties aan 

de Raad, waarbij wij opmerken dat het er niet naar uitziet dat het overzicht 
volledig is. 

 
Hoogachtend. 
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