
Van:

Onderwerp:

Datum:

info@bomenridders-groningen

Gevraagd naar verantwoordelijkeoverheid en opdrachtgeven kap van bomen en houtopstanden op locatie 
binnen de SES, plaatselijk bekend als Dubbeltjesland, hoek Hoornsedijk/ Meerweg te (Haren) Groningen. 
klacht en verzoek tot handhaving/en Woo verzoe
woensdag 14 september 2022 23:20:05

Aan GS Groningen
Via Loket VTH Groningen.

Aan Griffie Provinciale Staten van Groningen. (cc)

Aan GS van Drenthe via Post Drenthe.
Aan Griffie PS Drenthe.

Aan AB eb DB Waterschap Noorderzijlvest en in coördinatie met Hunze en Aas.

Aan: in BCC genoemden/ geadresseerden.

Betreft: Kap van bomen en houtopstanden in gebied zoals boven in onderwerp aangegeven.

Zeer onlangs en wel maandag j.l vanaf medio 0700 uur heeft op bovengenoemde locatie, liggend
in het SES-gebied (Gemeente Groningen) zie kaart (bijlagen 1 en 2) Bebouwde kom en Veegplan
2019 Gemeente Groningen massale kap van bomen en houtopstanden plaats gevonden door
een in opdracht van een aannemer, weer werkende in opdracht van Prolander (Assen&
Groningen.

Noch een ecologisch werkprotocol, noch om en nabijwonenden binnen 200 meter, noch
‘BOMENRIDDERS Groningen, noch andere belanghebbenden zoals de Vleermuisstichting werden
van deze kap op de hoogte gesteld met een aankondiging en een aanvrage VTH voor een, de
vergunning en vergunningsgevolgen waaronder natuur en naleving Wet WNB en bestuursrecht.
De aannemer uit Nijeveen werkte in opdracht en zo bleek maakte in plaats van vershredderen
van alle bomen, een ril van hele gesloopte bomen en gehakte takken. Reed met zware machines
op veengrond en droeg bij aan verdichting en veroorzaking dierenleed. Helder was tevoren dat
veel kikkers, waaronder de Poelkikker in het gebied verbleven en daar hun biotoop hebben (en
nu deels hadden). Idem biotoop voor reeën, ander in het wild levende dieren op en in de grond.
Vogels wonend in de bomen als slaapboom etc.

De biotoop werd grotendeels vernietigd en kan op deze wijze niet eens meer gecompenseerd
worden.

Gevraagd werd naar de “” vergunning en het ecologisch werkprotocol aan de werkenden, Deze
konden zoals vaker in dergelijke situaties het werkprotocol niet tonen noch leveren via mail of
rechtstreeks aan vragenstellers.

1- Wij achten dit gegeven als ook de kap onrechtmatig en dienen een klacht in. Ook verzoeken
wij om openbaarmaking op basis van WOO van de onderzoeken w.o. ecologisch werkprotocol
getekend door aannemer) en BEA en de communicatie met de Gemeente Groningen, het



Meerschap, Prolander en de uitvoerende aannemers firma/hoofd opdrachtgever met een
opdracht van Prolander.

2- Binnen het EHS-gebied en de uitbreiding op basis van een door de Eu gebaseerde subsidie en
Provinciaal (Groningen en Drenthe’ en gemeente Groningen als mede bevoegd gezag als ook de
beide waterschappen beleid (en uitvoering door derden waaronder Prolander te Assen<>
Groningen behoort gewerkt te worden, ten allen tijde op basis van ecologische werkprotocollen.
Wij constateren dat dit niet het geval is.

Wij verzoeken u: aan te tonen met documenten als ook een inventaris van alle op deze
werkzaamheden, d
Slaande vergunningen of ontheffingen deze documenten op digitale wijze te verschaffen dat
deze werkzaamheden vergund zijn, de in- en aanwonenden adequaat en ruim voorafgaande het:
Heterdaadje.

3 Wij verzoeken u alle werkzaamheden op te schorten die niet aan de u nadere voorwaarde
voldoen (bijlage 1).  Met name welke kwaliteitseisen werden in de openarea aanbesteding in
2021 gedaan Vandaar dat wij ook verzoeken om de vergunningsaanvrage tot het graven van een
sloot met de kennelijke bedoeling daardoorheen te kunnen varen en een nieuwe verbinding te
maken en duurzaam in stand te houden. Evenzo betreft ons verzoek en handhaving en wie nu de
feitelijke opdrachtgevers zijn tot het maken van een brede en diepe vaarverbinding naar het
Meer als ook de opdracht gevende(n) van de kant van de overheden. Dit verzoekt geldt ook voor
de steenstort zoals deze nu getekend staat op een kaart uit 2021.

Hoogachtend,

Bomenridders Groningen.
Adres zie mailadres,


