
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 augustus 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt (collegebrief 7 juli 2021)

Voortgangsrapportage-rekenkamerrapport-Beleid-dat-hout-snijdt 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wieteke de Boer (beleidsmedewerker), wieteke.de.boer@groningen.nl, 050 367 8908

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

Korte samenvatting:
De rekenkamer heeft in december 2019 een rapport opgeleverd over het beleid ten aanzien van 

behoud en kappen van bomen genaamd Beleid dat hout snijdt. Zoals toegezegd bij de behandeling 

van de beleidsregels ‘Vellen van een houtopstand’ informeert het college de raad nu over de 

voortgang in de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van dit rapport, waarbij ook de 

vergunningverlening wordt betrokken. Tevens worden via deze brief ook twee door de raad 

aangenomen moties beantwoord. Tot slot ontvangt de raad, vooruitlopend op de eerste halfjaarlijkse 

bomenbalans over 2021, de bomenbalans over de afgelopen drie jaar (2018-2020).

In de afgelopen anderhalf jaar heeft het college de aanbevelingen uit het rapport tot uitvoering 

gebracht en verbeteringen doorgevoerd, zowel met  betrekking tot beleid, alsook in de uitvoering en 

communicatie richting bewoners. Via de vaststelling van het groenplan Vitamine G en aanscherping 

van de regels voor kap en herplant wordt sterker ingezet op behoud en versterken van het groen. 

Met de website bomenbeleid en de gemeentelijke bomenkaart beschouwt het college de motie 

Transparant Kapbeleid als afgehandeld. Het college is bezig met het toegezegde onderzoek naar de 

mogelijkheden van een externe adviescommissie en hoopt daarover in het najaar meer informatie te 

kunnen geven. Met het verbeteren van de transparantie m.b.t. de BEA’s via m.n. de website 

omgevingsvergunningen beschouwt het college de motie Inzage BEA’s als afgehandeld. 

Tot slot biedt het college een technische sessie op locatie aan over het boombeheer door de 

gemeente. Ter vergadering zal worden gepolst in hoeverre hier belangstelling voor is.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nrs 2020-10 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-rekenkamerrapport-Beleid-dat-hout-snijdt
mailto:rick.pos@groningen.nl
mailto:wieteke.de.boer@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (politiek gevoelig)

Voorgeschiedenis
Bespreking Rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt (15/1/20) 

Gecombineerde-commissie/2020/15-januari/20:00/Rapport-Rekenkamercommissie-Kapbeleid-

raadsvoorstel-19-12-2019-418217-2019 

Bespreking Harmonisatie beleidsregels APVG vellen van een houtopstand (25/11/20) Politieke-

woensdag-Dag-agenda/2020/25-november/09:45/Uitgangspunten-harmonisatie-Beleidsregels-

APVG-Vellen-van-een-houtopstand-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-22-oktober-2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Totaal beschikbare tijd: 70 minuten. Insprekers max. 15 minuten. Blijft over 3 minuten per fractie.

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid

https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen-en-verkeersbesluiten
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