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Geachte leden van de raadscommissie BLD, 

 

Er is bij beantwoording van de vragen uit de commissie serieus werk gemaakt van de antwoorden en 

er wordt vooruitgang geboekt bij het beter verwoorden van het beleid. De antwoorden roepen 

echter ook weer vragen en suggesties ter verbetering op. 

Er staat bijv. (antwoord vraag 1): Bij (her)inrichtingsprojecten worden de inzichten die verkregen zijn 

volgens TEEB (The economics of Ecosystems en Biodiversity) waar mogelijk toegepast. Bij specifieke 

ruimtelijke plannen wordt de integrale afweging inzichtelijk gemaakt door bij de besluitvorming aan 

te geven op welke wijze deze belangen zijn gewogen en wat daarvan de uitkomst is. " 

Vanwaar dit verschil tussen (her)inrichtingsprojecten en specifieke (wat wordt daarmee bedoeld?) 

ruimtelijke plannen? 

Antwoord 2. Is nietszeggend. 

Antwoord 3. monitoring en evaluatie is een goede aanzet maar schiet tekort.  

Er staat: In de nota is onder paragraaf 3.6.2 al opgenomen dat de gemeente om de twee jaar het 

groenbeleid zal evalueren. Hierbij wordt gerapporteerd over de wijze waarop groen en (ecologische) 

waarden zijn meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen middels een projectenevaluatie en over 

veranderingen in de biodiversiteit. Om de vier jaar zal een rapportage worden geleverd omtrent de 

verdeling van groen in beheercategorieën inclusief arealen van openbare groenvoorzieningen. Als 

nulmeting geldt de verdeling als opgenomen in het gemeentelijk beheerplan 2012-2015. Aan deze 

paragraaf wordt de volgende zin toegevoegd: "Voor de monitoring van groen areaal geldt als 

nulwaarde, de arealen openbare groenvoorzieningen als opgenomen in het beheerplan 2012-2015. 

Dit overzicht wordt tenminste eens in de vier jaar opgesteld. Beter zou het zijn om een jaarlijkse – 

korte – rapportage te geven over besteding van middelen, ook in relatie tot projecten en de 

ecologiereserve en toe- of afname areaal groen en aantal + leeftijd bomen. Liefst met voorgaande 

jaren daarbij in beeld. Kan ook gewoon eenvoudig worden opgenomen in het statistisch jaaroverzicht 

van de gemeente. 



Antwoord 4, compensatie gaat de goede kant op: Er staat: In de nota groen is opgenomen dat: "Daar 

waar de uiteindelijke keuze nadelig uitpakt voor bestaand groen of de ecologische hoofdstructuur, 

betrekt de gemeente bij haar keuze of het compensatiebeginsel moet worden toegepast." In het 

uitvoeringsprogramma Groen is het volgende opgenomen: "Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt een 

afweging plaats of er daadwerkelijk een groot belang is dat de ingreep rechtvaardigt, er geen 

alternatieven zijn, zowel in ruimte als in tijd, en het plan zodanig kan worden ingepast dat de waarde 

en functie van de structuur niet of zo min mogelijk wordt aangetast. De afweging van de 

alternatieven vindt plaats in het licht van de ontwikkelingen op groter schaalniveau. 

De aanvulling is goed, maar hoort thuis in de Nota Groen, omdat het geen concreet, tijdgebonden 

uitvoeringsvoornemen is, maar een beleidsoverweging. De afzwakking “of zo min mogelijk” laat weer 

alle ruimte voor niet compenseren. De formulering zou dan moeten zijn niet of niet significant (of 

niet noemenswaardig). 

Verder staat er: Wordt alsnog besloten een ruimtelijke ontwikkeling in de groen- en/of ecologische 

structuur te laten plaatsvinden, dan worden mitigerende en/of compenserende maatregelen 

getroffen, ter verzachting of vervanging van de verloren gegane  natuurwaarden. De compensatie 

kan bestaan uit zowel investerings- als beheerkosten van de (nieuwe) gebieden of uit een 

kwaliteitsimpuls van bestaande structuren. Ook deze tekst kan beter, voorstel: 

Wordt alsnog besloten een ruimtelijke ontwikkeling in de groen- en/of ecologische structuur te laten 

plaatsvinden, dan worden - na vaststelling van de financiële waarde van het verlies aan groene of 

natuurwaarden - mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen, ter verzachting of 

vervanging van de verloren gegane waarden. De compensatie bestaat uit investerings- en 

beheerkosten van de (nieuwe) gebieden en/of uit een kwaliteitsimpuls van bestaande structuren 

waarvan de financiële waarde in redelijke verhouding staat tot de financiële waarde van het 

groenverlies. 

De opmerking “en geldt dat, op grond van de Flora en faunawet, compenserende en mitigerende 

maatregelen kunnen worden opgelegd.” Is geheel overbodig, want als dit op grond van de wet 

gebeurt is dit een al bestaande wettelijke verplichting die dus geen onderdeel uit hoort te maken van 

een beleidsnota. 

Antwoord 5. Is goed. 

Antwoord 6. Roept vooral allerlei nieuwe vragen op. Er staat: De regels voor de vergunningplicht zijn 

gelijk gebleven, tenzij er een door de gemeente vastgesteld meerjarenonderhoudsprogramma aan 

ten grondslag ligt. De meldingsplicht geldt primair voor de gemeente. Maar als de TU Delft of een 

woningbouwcorporatie een meerjarenonderhoudplan indienen voor door hen beheerde gebieden 

kan ook met een melding worden volstaan als het college instemt met meerjarenonderhoudsplan.  

Zijn TU Delft en woningcorporatie voorbeelden of gaat het om elke rechtspersoon met meer dan 200 

m2 groen in bezit (beheer?) en neemt B&W een besluit over elk meerjarenonderhoudsplan? Op basis 

waarvan? Bezwaar en beroep mogelijk? Aan welke eisen moet dit plan voldoen? Kunnen 

belanghebben (een ieder?) niet zijnde de opsteller van het groenbeheerplan hiertegen (het B&W-

besluit tot goedkeuring) opkomen? Hoezo terugdringen regelgeving? Bij gemeenteberichten staat nu 

de tekst MELDING VOORGENOMEN BOMENKAP … Voor de kap van deze houtopstanden is geen 

http://www.delft.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:108630&versionid=&subobjectname=


omgevingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet mogelijk. Tijdens de informatieavond is hierover 

opgemerkt (zie verslag met tekst van de gemeente): 

In bijlage 8. Bomen en herziening vergunningstelsel 

Aan de beleidsuitgangspunten is onder het eerste punt toegevoegd: 

[…] In de procedure is de termijn waarna feitelijk kap mag plaatsvinden van 6 weken verlengt naar 8 

weken na de rechtsgeldige melding. Die termijn van 8 weken is gekozen om derden voldoende 

gelegenheid te geven nog een handhavingsverzoek in te dienen en om ze voldoende tijd te geven 

om eventueel naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te gaan om  de (dreigende) kap te 

verbieden totdat op het verzoek is beslist. En (pag. 10) “Indien iemand van mening is dat de melding 

niet onder één van de benoemde categorieën valt dan kan men de kap op basis van de melding 

aanvechten door een verzoek om handhaving (behoud boom) te doen en daaraan alle te ontlenen 

rechten die hen daarbij op grond van de Algemene wet bestuursrecht toekomen te benutten. Om 

derden hiervoor voldoende tijd te geven is in lid 2 bepaald dat het kapverbod doorloopt tot 8 weken 

na de datum van de melding.” Hoe verhoudt zich deze informatie bij informatie in de 

gemeenteberichten dat bezwaar maken niet mogelijk is? Tegen een (negatief) besluit op een 

handhavingsverzoek kan dan toch wel bezwaar worden gemaakt? Kortom: nog steeds niet duidelijk. 

We hopen hiermee een positieve bijdrage te geven aan uw besluitvorming ten aanzien van de 

Groennota, 

Met vriendelijke groet, 

 

Maartje Martens 

Secretaris belangenvereniging TU Noord 

 


