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Onderwerp: Besluiten op bezwaar teen vergunningen bomenkap Hereweg Meeden 

Geachte leden van de raad, 

TenneT exploiteert een transformatorstation ten zuidoosten van het dorp Meeden. Zij wil een 

aantal transformatoren vervangen. TenneT heeft een viertal routes geïnspecteerd en 

geïnventariseerd welke obstakels (bomen, straatmeubilair) er zijn. In 2003, 2004 en 2008 zijn ook 

grote transformatoren over de weg door het dorp vervoerd, zodat deze route zijn geschiktheid al 

bewezen heeft. TenneT concludeerde dat de meest logische route door het dorp is. 

De transformatoren en hun vervoer zijn meer dan 8 meter hoog en bijna 6 meter breed. Langs de 

route door Meeden staan bomen die flink gesnoeid en in sommige gevallen gekapt moeten worden 

om het transport mogelijk te maken. De Algemene plaatselijke verordening Midden-Groningen 2018 

(APV) verbiedt niet alleen het kappen, maar ook het snoeien dat ernstige ontsiering tot gevolg 

heeft. Omdat volgens de APV alleen de eigenaar een kapvergunning kan aanvragen heeft de 

gemeente de vergunningen aangevraagd. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober en 6 november 2019 twee 

vergunningen verleend voor het vellen (waaronder ingrijpend snoeien) van in totaal 34 bomen langs 

de Hereweg in Meeden. Hiertegen hebben 103 inwoners en een belangengroep bezwaar gemaakt. 

De bezwaarschriften zijn behandeld door de onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften van 

de gemeente. De Commissie heeft het college geadviseerd over de afhandeling van de 

bezwaarschriften. 
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Het college heeft op 7 juli 2020 besloten het advies van de commissie te volgen om de bezwaren 

gegrond te verklaren en om de vergunningen te herroepen. De aanvragen zijn vervolgens alsnog 

geweigerd. 

De weigering van de vergunningen betekent dat de bomen niet gekapt mogen worden en dat het 

geplande transport vooralsnog niet door het dorp kan gaan. In navolging van het advies van de 

commissie voor bezwaarschriften wordt de alternatieve route langs het windmolenpark verder 

verkend. Tegen de beslissingen op bezwaar is beroep bij de rechtbank mogelijk. Uiteraard kan ook 

TenneT in beroep gaan. 
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