Gemeente Groningen
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Datum: 23-5-2021
Betreft: Het verlenen van een omgevingsvergunning om houtopstand op de voormalige
vloeivelden Suikerunie aan de Suikerlaan te verwijderen met dossiernummer 202172378.
Geacht raad,
Door middel van deze brief willen wij reageren op de verleende omgevingsvergunning voor
het kappen van een natuurlijk ontstaan bos op de voormalige vloeivelden van de Suikerunie
aan de Suikerlaan op het Suikerunieterrein. Het gaat om de verleende vergunning op 13-042021 met dossiernummer 202172378.
Het besluit gaat aan een aantal zaken voorbij die wij onder uw aandacht willen brengen.
1.De leefbaarheid en gezondheid van huidige en toekomstige inwoners van Groningen.
2.Er is geen tot onvoldoende rekening gehouden met groen, bomen, houtopstanden, natuur
overeenkomstig de Groenplannen van de gemeente met betrekking tot het verbinden van
ecologische zones.
3. Aan het feit dat toekomst gericht bouwen feitelijk duurzaam en werkelijk groen moet zijn.
1.De gezondheid van huidige en toekomstige inwoners van en om Vinkhuizen
In Vinkhuizen wonen 11000 mensen die samen met het bestaande groen moeten doen. Het
groen in Vinkhuizen bestaat uit voornamelijk groene woestijnen, zonder veel biodiversiteit.
Het Roege Bos is deels ecologische zone en wordt als groen bij De Held gerekend. De Held is
gebouwd zonder extra groen; bomen, houtopstanden en natuurwaarden. Om Vinkhuizen
zijn vier nieuw te bouwen wijken gepland. Het inwonertal zal niet alleen groeien, maar er zal
een toenemende druk ontstaan op het groen. Daarom is het van belang dat het groen in
andere wijken behouden blijft en uitgebreid wordt. Groen zet aan tot bewegen, het zuivert
de lucht, heeft een rustgevende werking op de psyche, biedt beschutting in de zomer en
winter. Groen is nodig voor een goede gezondheid van de inwoners van de gemeente
Groningen.
2.Het verbinden van ecologische zones
Een spontaan, natuurlijk ontstaan bos, met water en inheemse bomen is het summum van
ecologisch en biodiversiteit. Dat is niet te vervangen. Initiatieven van burgers , zoals een
buurtmoestuin zijn heel goed, maar compenseren niet de waarden die het bestaande bos
heeft. Het bosje aan de Suikerlaan is de verbindende schakel tussen het Westpark en het

Stadspark. Het verbinden van groengebieden is een goede en slimme manier natuur uit te
breiden.
3.Toekomst gericht bouwen moet groen
Door het opstandbosje en de natuur te behouden en uit te breiden, ontstaan er
mogelijkheden om werkelijk natuurinclusief te bouwen. Om toekomst gericht te bouwen kan
groen niet verwaarloosd worden maar, moet leidend zijn. Met groen in de omgeving zijn
mensen klimaatbestendig en gezond. Bovendien reduceert groen CO2, wat nodig is om de
klimaatdoelen te halen. Het verhoogt de leefbaarheid nu en in de toekomst.
Gezien bovenstaande handelt de gemeente, door deze vergunning te verlenen, niet
zorgvuldig genoeg, met als gevolg de aantasting van natuur, ecologische -en milieuwaarden.
Er wordt te weinig gekeken naar andere oplossingen voor leven, wonen en bouwen in
Groningen. Door middel van deze brief willen wij de gemeente attenderen en uitnodigen
beter na te denken over biodiverse natuur en toekomstbestendig leven, bouwen en wonen
in Groningen.
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