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1. ALGEMEEN
Gegevens locatie
Squit locatienummer
Naam inrichting
Adresgegevens
GPS - coördinaat
X/Y - coördinaat
Contactpersoon
Gegevens controle
Datum controle
Plaats controle
Tijd controle
Controle manier
Gesproken met

Handhavingspartner mee / collega mee
Bijlagen ter bewijsvoering aanwezig bij dit
rapport?

Gemeente Midden - Groningen
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand

H. Holtkamp en A. Doornbusch

6 februari 2019 e.v.
Kadastrale percelen Hoogezand L 3579 en 4215
14:37 uur e.v.
Fysieke controle en interview
H. Holtkamp (bedrijvencontactfunctionaris bij de
gemeente Midden-Groningen)
A. Doornbusch (medewerker beheerafdeling
gemeente Midden-Groningen)
A. Gruppen (directeur/eigenaar Madepolder B.V.)
A.M. de Boer
Ja

Afschriften inspectierapport versturen aan
Organisatie

2. De inspectie
Geïnspecteerde onderdelen
1. Houtopstanden op kadastrale percelen Hoogezand L 3579 en L 4215

3. Controlebevindingen

overtreding ja / nee
Ja

Bevindingen per onderdeel
Constatering
Op dinsdag 5 februari 2019 ontving ik een telefonische melding van een
mevrouw uit Westerbroek over het kappen van een bomenrij langs de
spoorlijn en een bos nabij `de Energieweg te Westerbroek binnen de
gemeente Midden-Groningen. Dit kappen gebeurde door Grondverzetbedrijf
Van Calker in medeweten van de gemeente Midden-Groningen. Verder zou
het gaan om projectontwikkeling van een industrieterrein.
In de geautomatiseerde systemen van de provincie Groningen is geen
melding van velling van houtopstanden nabij Westerbroek binnen de
gemeente Midden - Groningen bekend. De bedoelde houtopstanden
gelegen waren op de kadastrale percelen met de nummers Hoogezand L
3579 en L 4215 had en dat beide percelen in eigendom zijn van de gemeente
Midden-Groningen.
Op woensdag 6 februari 2019 omstreeks 14:37 uur bevond ik mij op de
genoemde kadastrale percelen gelegen langs de Energieweg te Westerbroek
binnen de gemeente Midden-Groningen.
Ik zag dat daar op het kadastrale perceel Hoogezand L 3579, langs de
spoorlijn tussen Hoogezand en Groningen, een houstopstand met een lengte
van circa 470 meter en breedte van circa 8 meter volledig was geveld. Ik zag
dat deze houtopstand een singel was bestaande uit eik, els, berk, es,
populier, meidoorn met ondergroei van vlier, wilg, braam en spontane
vestiging van onder ander jonge wilgen en eiken. Ik zag verder aan de
stamdikte van sommige bomen dat deze ruim 30 jaar oud waren, ook zag ik
een aantal eiken waarvan ik aan de hand van de jaarringen schatte dat deze
wel meer dan 50 jaar oud waren.
Verder zag ik op het kadastrale perceel Hoogezand L 4215 ook een
houtopstand was geveld. Ik zag namelijk een behoorlijke hoeveelheid bomen
van de soort Berk liggen. Ik zag dat deze op een grote bult lagen langs het
deel op het perceel waar deze waren geveld. Ik zag daar namelijk
omgewoelde zwarte grond met daarin nog diverse stobben inclusief de
wortels van de geveld berken. Ik zag dat deze houtopstand een bos was
geweest bestaande uit overwegend berk
Als bijlage 1 heb ik twee topografische kaarten aan dit rapport toegevoegd.
Op deze kaarten heb ik in paars gearceerd, de precieze locatie van de
houtopstanden gelegen op de kadastrale percelen Hoogezand
L 3579 en L 4215.
Als bijlage 2 heb ik een kadastrale kaart met de kadastrale informatie van de
percelen Hoogezand L 3579 en L 4215 aan dit rapport toegevoegd.
Als bijlage 3 heb ik foto's die ik daar ter plaatse op woensdag 6 februari 2019
van de gevelde houtopstanden met mijn mobiele telefoon heb gemaakt
toegevoegd aan dit rapport.
Op maandag 18 maart 2019 en woensdag 29 mei 2019 sprak ik met de heer
H. Holtkamp en de heer A. Doornbusch van de gemeente Midden Groningen in verband met het niet melden van deze velling van
houtopstanden.
Op vrijdag 5 april 2019 heb ik gesproken met de heer Alex Gruppen van
Madepolder Beheer B.V. de potentiële koper van het terrein. Hij verklaarde
mij zakelijk weergeven het volgende:
" Wij hebben gevraagd aan onze contactpersoon bij de gemeente Hans
Holtkamp om de bomen te kappen. Zij hebben gevraagd aan ons of wij dat
wilden doen. Ik heb toen gevraagd of dat vergunningplichtig was. Ik kreeg
toen als antwoord dat dat niet het geval was. De formele overdracht is op het
moment de Omgevingsvergunning wordt verleend.
Voor het vellen hebben wij Hoveniersbedrijf Jonas Lindenhoff aan de
Siepweg 5 te Sappemeer ingehuurd.

De koper van de percelen is Madepolder Beheer B.V. die gaat het kopen en
vraagt ook alle vergunningen aan. Het vellen is gedaan omdat wij daar een
bedrijfsterrein gaan aanleggen. Het heeft ook de bestemming Industrie.
Zodra de vergunningen definitief zijn dan gaan we aan de gang.
Het vellen heeft eind januari, begin februari plaatsgevonden
Er is geen melding gedaan van het vellen omdat wij gingen er vanuit dat het
niet nodig was omdat we dit nagevraagd hebben bij de gemeente. Ook
hebben we een aantal procedures doorlopen bij de provincie. Er is een
M.E.R.-rapportage gedaan, er is een Ontgrondingsvergunning en
Omgevingsvergunning aangevraagd. Bovendien is er ook nog een quickscan
gedaan door Tonckens ecologie uit Haren. Niemand heeft ons gezegd dat er
melding moest worden gedaan van het kappen van de houtopstanden. Ik
vind het dan ook opmerking dat nergens bij de provincie iemand heeft
gezegd dat er ook een melding moest worden gedaan voor het vellen van
houtopstanden.
Indien overtreding,
beschrijving
Verklaring inrichting

Artikel 4.2 lid 1 van de Wet natuurbescherming namelijk het doen vellen van
een houtopstand zonder daarvan een voorgaande melding te doen bij
gedeputeerde staten van de provincie Groningen
De aanleiding van de kap is de verkoop van dit terrein. De koper heeft
gevraagd of hij de houtopstanden mocht verwijderen. Dit wilde hij graag voor
het broedseizoen en hij heeft dat bij ons gevraagd. Toen is intern getoetst
aan de gemeentelijke spelregels die daarvoor zijn en dat is dus niet getoetst
aan de Boswet, wat nu de Wet natuurbescherming is. Als aanvulling nog, in
het vergunningenproces is er wel een MER-beoordeling gedaan naar
aanwezige Flora- en faunawaarden door een ecoloog. Dit was de heer
Tonckens uit Haren deze is ingehuurd door de koper zelf. Toen is niet naar
voren gekomen dat er een melding bij de provincie moest worden gedaan.
De is ook bij de beheerafdeling neergelegd. Het terrein wordt verkocht en hoe
zit het met groen en kapvergunning. In de gemeente hoeven particulieren en
bedrijven in onze gemeente geen kapvergunning aan te vragen. Boeren
bedrijven ook niet. Vroeger moest iedereen dat maar dat hoeft niet meer. Dat
is met nieuwe gemeente Midden-Groningen herzien. Wij zijn net
heringedeeld per 1-1-2018 en dat daardoor de vraag misschien niet bij de
juiste persoon is binnen gekomen of gesteld. Er zijn mensen die er intern wel
van weten maar nog niet zo breed. Het gebeurd ons niet weer.
Het terrein was eigenlijk al jaren in de stille verkoop, de laatste 7 jaar is er
geen grond meer in het depot gekomen.. Er zijn met meerdere bedrijven wel
gesprekken geweest. Deze partij die heeft zelf de mogelijkheden om het te
ontwikkelen en daardoor wordt het waarschijnlijk wel rendabel. Er is door
hem (L. Gruppen) een vergunningentraject doorlopen bij de provincie
waaronder ontgronden, omgevingsvergunning waar de milieuvergunning
onderdeel van uitmaakt. Ook is er een vormvrije MER-beoordeling gedaan en
een scan voor de flora en fauna.
Deze houtopstanden liggen buiten de bebouwde komgrens van de oude
Boswet. De koper van het terrein, Van Calker uit Kolham heeft de
houtopstanden begin 2019 geveld maar deed dit met toestemming van ons
als gemeente. Het vellen is een invulling van de bestemming industrie.
De gemeente is er zich niet van bewust geweest dat dit perceel onder de Wet
natuurbescherming viel. Anders was dat wel gebeurd. De gemeente is bereid
om tot compensatie over te gaan van datgene wat geveld is.

Afwijkende
handhaving +
motivering

Niet van toepassing, conform LHS

4. ONDERTEKENING

Opgesteld door Kloppenburg, G.J.H., toezichthouder Wet natuurbescherming, datum: 6 juni 2019.

5. BIJLAGEN
1. Topografische kaarten
2. Kadastrale informatie + kaarten
3. Foto's fysieke controle 6-2-2019

Bijlage 1

Kaart 1: Lijnvormige houtopstand gelegen op het kadastrale perceel Hoogezand L 3579. De oppervlakte van deze houtopstand betrof circa 36 are.

Kaart 2: Houtopstand bestaand uit bos met overwegend berken gelegen op kadastrale perceel Hoogezand L 4215. De oppervlakte van deze houtopstand
betrof circa 76 are.

Bijlage 2:

Eigendomsinformat
ie Hoogezand L 3579.pdf

Uittreksel
kadastrale kaart Hoogezand L 3579.pdf

Eigendomsinformat
ie Hoogezand L 4215.pdf

Uittreksel
kadastrale kaart Hoogezand L 4215.pdf
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Bijlage 3: Foto's d.d. 6 februari 2019

Bijlage 3
inspectierapport Houtopstand Westerbroek.docx
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