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: Schriftelijke statenvragen Partij voor de Dieren inzake de 
illegale bomenkap in Westerbroek

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw statenvragen inzake de illegale kap bij Westerbroek, zoals door u gesteld in de 
brief van 12 september 2019.

1. Kunt u uiteenzetten hoe deze misser heeft kunnen gebeuren? Waarom was de gemeente 
Midden-Groningen niet op de hoogte van de plicht om een kapvergunning aan te vragen?

Dat weten wij niet. Het doen van een kapmelding is verplicht gesteld in de Wet natuurbescherming en valt onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente.

2. Zijn gemeenten volgens u wel voldoende toegerust om bomen / de natuur afdoende te 
beschermen als zij te weinig kennis van het kapbeleid hebben? Wat gaat u doen om die kennis 
op te schroeven? Kunt u aangeven of er de afgelopen Jaren in meer gemeenten bomen illegaal 
zijn gekapt omdat gemeenten verzuimden een vergunning aan te vragen?

De meldingsplicht volgt rechtstreeks uit de Wet natuurbescherming. Wij maken van verschillende gelegenheden 
gebruik om gemeenten hier op te wijzen. Het afgelopen jaar is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
de Groningse gemeenten, waar onder andere het onderwerp houtopstanden aan bod is gekomen. Ook zijn er 
werkgroepen uit de informatie bijeenkomst gevormd, om casussen en vragen te bespreken. Uit onze gegevens 
blijkt dat illegale veilingen door gemeenten weinig voorkomen in de provincie Groningen. In dit kalenderjaar is 
naast deze situatie geen illegale veiling voorgekomen bij gemeenten.

3. Wordt er door u aan de gemeente Midden-Groningen een sanctie opgelegd voor de 
overtreding van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, welke?

Ja, er is een sanctie opgelegd. Er is strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gehandhaafd. In het bestuursrechtelijk 
spoor is er volgens de toezicht en handhavingsstrategie Wabo gehandeld, wat resulteerde in een 
waarschuwingsbrief. Het strafrechtelijke spoor valt onder het Openbaar Ministerie en niet onder het bevoegd 
gezag van de provincie Groningen.

4. Gaat u voorwaarden stellen aan de gemeente om de schade voor natuur en omwonenden zo 
goed mogelijk te compenseren? Zo nee, waarom niet?
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Wanneer men een houtopstand kapt, dient men binnen driejaren de houtopstanden op een bosbouwkundig 
verantwoorde manier te herbeplanten. In de provinciale Verordening natuurbescherming staan in Artikel 7.4 
eisen aan de herbeplanting omschreven.

5. Kunt u aangeven of u, indien er wel een kapvergunning was aangevraagd, toestemming zou 
hebben gegeven voor volledige kaalkap? Zo ja, waarom verliezen monumentale bomen hun 
beschermde status als er een industriegebied gebouwd moet worden?

Zoals eerder aangegeven is er sprake van een melding en niet van een vergunning. De Wet 
natuurbescherming/houtopstanden ziet op instandhouding van het areaal en door herbeplanting blijft dit areaal 
in stand. Echter, houtopstanden worden beschermd middels de Wet natuurbescherming, maar ook via het 
ruimtelijke spoor. De provincie heeft in haar Omgevingsverordening regels opgenomen die strekken tot 
bescherming van bepaalde waardevolle landschappelijke structuren en landschapselementen, maar het 
provinciale beleid is niet gericht op monumentale bomen. Voor bomen die een monumentale status hebben, 
zoals bedoeld in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, verwijzen wij u door naar de gemeente 
Midden-Groningen.

6. Juist op voormalige gronddepots ontwikkelt zich vaak een waardevolle mini-biotoop. Kunt u 
aangeven welke (beschermde) plant- en diersoorten hier voorkwamen? Is in het uitgevoerde 
ecologisch onderzoek ook het naastgelegen natuurgebied Westerbroekstermadepolder 
meegenomen, omdat het nu gekapte bos zeer waarschijnlijk ook als rust- en fourageergebied 
voor de daar aanwezige dieren belangrijk was? Zo nee, waarom niet?

Er is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het rapport komt naar voren dat de zorgplicht ten aanzien van 
inheemse wilde flora en fauna in acht is genomen. Ook leidt het bouwrijp maken van het terrein niet tot een 
overtreding van verbodsbepalingen betreffende broedvogels. De toetsingen van bestaand en toekomstig 
gebruik in het beheerplan Zuidlaardermeergebied geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
ontwikkeling van het beoogde deei van het bedrijventerrein Westerbroek negatieve effecten zal hebben op de 
natuurwaarden in de Westerbroekstermadepolder.

7. Vindt u het acceptabel dat monumentale bomen, sommige ruim een halve eeuw oud, bij 
herplant slechts vervangen worden door een sprieterig boompje? Bent u het met ons eens dat 
overheden middels het accepteren van een dergelijke miezerige herplant moedwillig bijdragen 
aan het verlies van biodiversiteit en CO^ opslagcapaciteit?

De Wet natuurbescherming ziet op het in stand houden van het bosareaai. De gevelde houtopstanden moeten 
volgens de provinciale verordening natuurbescherming op een bosbouwkundig verantwoorde manier worden 
herbeplant. In artikel 7.4 van de verordening worden de eisen aan de herbeplanting benoemd. Hierin staat 
onder andere genoemd dat de houtopstand binnen een periode van 5 tot 10 jaar een gesloten kronendak moet 
vormen. Daarnaast dient de herbeplanting zowel kwalitatief als kwantitatief in redelijke verhouding te staan tot 
de gevelde of tenietgegane houtopstanden.

8. Welke mogelijkheden heeft u, middels de verordening of andere instrumenten, om een 
striktere herplantplicht in te voeren? En bent u bereid om de volgende opties te overwegen: a. 
verkorting van de herplanttermijn van 3 jaar, b. herplant van twee of meer bomen voor elke 
gekapte boom, c. waar mogelijk verplichte herplant op de plek van de gekapte bomen, d. eisen 
aan de soort bomen die worden aangeplant.

De Wet natuurbescherming biedt geen grondslag om een striktere herbeplantingsplicht in te voeren. Het is niet 
mogelijk om de wetteiijke herbeplantingstermijn van drie jaar te verkorten. Het is niet mogelijk om meer bomen 
voor een gekapte boom te laten herbeplanten, omdat de Wet natuurbescherming enkel ziet op de 
instandhouding van het bestaande bosareaal. Tot slot staan in de provinciale verordening natuurbescherming 
van de provincie Groningen de vereisten welke aan de herbeplanting worden gesteld. Dit houdt in dat er 
bosbouwkundig moet worden herbeplant, zoals onder hoofdstuk 7 van de provinciale verordening 
natuurbescherming wordt weergegeven.



9. De wethouder van Midden-Groningen stelde dat “waar industrie is, er geen plaats is voor 
bomen”. Bent u het eens met deze uitspraak en kunt u dat toelichten? Deelt u onze mening dat 
juist op industrieterreinen (biodiversiteitsverhogend) groen aanwezig zou moeten zijn, en dat er 
op industrieterreinen bij uitstek veel ruimte is voor bomen en struiken? Bent u bereid om voor 
industrieterreinen, analoog aan bijvoorbeeld de erfinrichtingsvereisten voor veehouderijen, ook 
een norm op te stellen zodat op een bepaald percentage van de kavelopppervlakte aangeplant 
moet worden?

Wij zijn gehouden de Wet natuurbescherming uit te voeren, zodat onze mening in dezen niet ter zake doet. Wel 
kunnen wij u melden, dat wij in het kader van Speerpunt Bos en Hout zijn begonnen met een aantal sessies om 
met regionale terreinbeheerders, gemeenten en maatschappelijke organisaties een Kansenkaart voor Bos en 
Hout (d.w.z. allerlei soorten beplanting, dus niet alleen bos ) op te stellen. De provincie streeft naar een in het 
landschep passende areaaluitbreiding van bos met circa 1 procent. In genoemde sessies worden ideeën, 
kansen en kosten daarvan verkend. Mocht het opstellen van een norm als uitkomst van deze sessies naar 
voren komen, dan kan dit overwogen worden. Op dit moment is het echter nog te vroeg om hier uitspraken over 
te doen.

10. Bent u het met ons eens dat ook mensen die op of nabij industrieterreinen wonen recht 
hebben op een groene en daarmee prettige en gezonde(re) leefomgeving? Is deze afweging 
volgens u wel voldoende meegewogen in de besluitvorming?

De gemeente is in eerste instantie bevoegd voor de ruimtelijke ordening van de directe leefomgeving. Zie 
verder ons antwoord op vraag 9, inzake het Speerpunt Bos en Hout. Een dergelijke afweging maakt gezien de 
wettelijke constellatie en de hieruit voortvloeiende aard van het besluit geen deel uit van de besluitvorming.

Hoogachtend,

Ge/leputeer^ Staten van Groningen:
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