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       Van: 
De Bomenridders Groningen 
Waterhuizerweg 29 
9753 HP Haren 

 
Naar: 
Gemeente Haren  
College van Burgemeester en Wethouders  

       Postbus 21, 9750 AA Haren Gn 

 
Datum: 10 oktober 2017  

Betreft: Bezwaar en WOB-verzoek kapvergunning Nr. 164218 (22 bomen) - Rijksstraatweg 236, 
Haren  

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haren, 
 
Op 21 Sept 2017 publiceerde u de omgevingsvergunning nr. 164218 voor de bomenkap van 22 
bomen op de Rijksstraatweg 236 in Haren. Volgens openbare en gepubliceerde bron, heeft u 
besloten zonder nadere en deugdelijke motivering tot het verlenen van een vergunning tot het 
kappen van 22 bomen op het adres Rijksstraatweg 236 te Haren. U heeft de kap aanvragen op nut 
en noodzaak onvoldoende onderzocht en onderzoek gedaan naar de schade aan natuur en flora en 
fauna. Met deze vergunning sloopt u een biotoop van een boom en boombestanden. U geeft in uw 
besluit niet aan op welke wijze, wanneer en met welke boomsoorten op en nabij het betreffende 
gebied ruimte compensatie plaats vindt of gaat vinden. U verzaakt aan de betrokkene in het 
openbaarmiddels besluit een ruimhartige compensatieplicht op te leggen en veroorzaakt daarmede 
een vrijbrief voor andere mogelijk gelijksoortige verzoeken en besluiten bomen, boombestanden en 
houtopstanden binnen de Gemeente Haren op grondgebied van de Gemeente Haren, als ook op 
particuliere eigendommen te slopen, te verwijderen en af te voeren. 
 
U geeft niet aan op welke wijze, wanneer en waar ruimhartige compensatie plaats gaat vinden in de 
opgelegde voorwaarden (u geeft helemaal geen voorwaarden aan/laat dit zelfs na) als zou blijken 
na gedegen onderzoek dat compensatie op het terrein van Rijksstraatweg 236 geen voldoende 
ruimte (plantruimte) aanwezig zou zijn voor ruimhartige compensatie. U geeft niet aan cq weigert 
aan te geven waar, wanneer, met hoeveel bomen en boommassa elders binnen de Gemeente en 
haar grondgebied deze compensatie wel en nog dit najaar plaats vinden kan. 
 
U verzuimd in het besluit aan te geven dat uw beleid ten aanzien van kap en sloop van bomen een 
zeer restrictief beleid is en tenzij alle middelen en mogelijkheden uitgeput zijn na extern en feitelijk 
onderzoek om alsnog een aanvrage in behandeling te nemen die kap voorstaat cq aanvraagt. 
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Over deze kap aanvrage noch over het besluit als ook de motivering tot het bestreden besluit is een 
adviesaanvrage gedaan bij uw milieucommissie. Uit niets is gebleken dat u deze adviescommissie 
om inhoudelijk en procedureel advies gevraagd heeft. 
 
Wij verzoeken u op basis van de wet WOB aan onze organisatie die documenten en adviezen te 
verstrekken, die ten grondslag liggen aan de door u verleende vergunning onder nr. 164218. Wij 
verzoeken u naast de stukken een inventaris te leveren waaronder het genomen B&W besluit en 
adviezen totdat besluit een vergunning zoals door u verleend. Onze organisatie verzoek u tevens 
het huidige bestemmingsplan te verstrekken op grond waarvan u kennelijk een 
omgevingsvergunning verleend heeft. Wij maken een voorbehoud op dit punt om nu reeds en 
nader aan te geven in beroep en bezwaar in vervolgprocedures aanvullende stukken bij u in te 
dienen. 
 
Wij verzoeken u de verleende vergunning in te trekken. 
 
Hoogachtend, 
 
Bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen 
  
 
Jan Pieter Janse, Secretaris      Kristin McGee, Voorzitter 
       
10 voordelen van bomen 

1.  Biodiversiteit  

2.  Verbeteren luchtkwaliteit  

3.  Bescherming tegen geluidsoverlast  

4.  Privacy  

5.  Verbeterd welzijn  

6.  Waarde verhogend voor onroerend goed  

7.  Biotoop voor vogels en dieren  

8.  Opname van C02  

9.  Beeldbepalend  

10.  Cultureel erfgoed van een buurt/regio 
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