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Classificatie

● Openbaar ○ Geheim

Portefeuillehouder

Jongman

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
LTA nee:

Vertrouwelijk

Raadscommissie
Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

I.
II.

de bijgevoegde kaart met de daarin opgenomen bebouwde komgrenzen, opgesteld conform artikel 4.1,
sub a van de Wet natuurbescherming, vast te stellen;
het besluit bekend te maken via Overheid.nl.

Samenvatting

De gemeenteraad dient de bebouwde komgrenzen van de Wet natuurbescherming vast te stellen. In het verleden
hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer de bebouwde kom grenzen
vastgesteld. Deze zijn sterk verouderd en daarom dient de nieuwe gemeente Groningen, ook gezien de herindeling en
harmonisatie, nieuwe bebouwde komgrenzen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) vast te stellen.

B&W-besluit d.d.:

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In de Wet natuurbescherming, artikel 4.1 sub a is bepaald dat de gemeenteraad de grenzen vaststelt van de bebouwde
kom zoals aangegeven in de Wet natuurbescherming, voorheen de Boswet (hierna: bebouwde kom Wnb). Met de
bebouwde kom Wnb wordt een andere begrenzing bedoeld dan de begrenzing in het kader van de Wegenverkeerswet.
Het benoemen van de bebouwde kom is noodzakelijk om de bevoegdheid tussen de gemeente en de provincie af te
bakenen met betrekking tot (o.a.) het beschermen van bomen en houtopstanden en het mogen afgeven van een
omgevingsvergunning met een kapactiviteit (kapvergunningen). Binnen de grens bebouwde kom Wnb is de gemeente
het bevoegd gezag. Buiten de bebouwde kom is de provincie het bevoegd gezag wanneer het aantal te vellen bomen en
houtopstanden meer bedraagt dan de hoeveelheden die in de Wnb zijn opgenomen. Bij de harmonisatie van de
regelgeving en de artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), afdeling 3: Het bewaren van
houtopstanden, wordt de kaart met de bebouwde kom Wnb verankerd.
Vanwege de gemeentelijke herindeling is het noodzakelijk om de bebouwde komgrenzen van de voormalige gemeenten
Groningen, Ten Boer en Haren te herzien en samen te voegen. Wij stellen daarom voor dat de raad de nieuwe bebouwde
kom grenzen van de gemeente Groningen op grond van de Wet natuurbescherming vaststelt.
Kader

Zowel als binnen als buiten de bebouwde kom Wnb, zijn de regels uit de APV met betrekking tot het vellen van een
houtopstand van toepassing. De Wet natuurbescherming beschermt echter geen houtopstanden binnen de bebouwde
kom. Waar deze grens ligt, wordt op grond van artikel 4.1 sub a van de Wet natuurbescherming door de gemeenteraad
bepaald. Binnen de bebouwde kom grenzen zijn de regels van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. De
bebouwde komgrens bakent de bevoegdheden tussen de provincie en de gemeente als het gaat om bescherming van de
houtopstanden. Buiten de bebouwde kom dient de initiatiefnemer wanneer de te vellen bomen en verwijderen van
houtopstanden meer is dan in de Wnb is opgenomen hoeveelheden, dit te melden. Als de hoeveelheden minder zijn dan
in de Wnb is opgenomen, geldt de Algemene Plaatselijke Verordening.
Argumenten en afwegingen

Van de voormalige gemeente Haren is een tekening uit de jaren 60 van de vorige eeuw bekend, maar het is onduidelijk
wanneer deze door de raad is vastgesteld. Van de voormalige gemeente Ten Boer zijn bij raadsbesluit van 30 januari
2007 de bebouwde kom grenzen vastgesteld. Van de voormalige gemeente Groningen heeft de raad bij besluit van 30
september 2009 met een tekening van 13 mei 2009 de bebouwde kom grenzen vastgesteld. Al deze bebouwde kom
grenzen worden herzien en vervangen door de bij dit voorstel gevoegde kaart. De wijzigingen betreffen kleine details.
Voor de voormalige gemeente Groningen zijn de uitbreidingen zoals Meerstad, Westpoort en Reitdiep toegevoegd. De
voormalige gemeenten Groningen en Haren sluiten nu op elkaar aan inclusief de Essen. Voor de voormalige gemeenten
Haren en Ten Boer wordt de bebouwde kom volgens de Verkeerswet nagenoeg gevolgd.
Anders dan de naam doet vermoeden, is de grens van de bebouwde kom Wnb niet hetzelfde als de bebouwde kom op
grond van de Wegenverkeerswet. De bebouwde kom grens in de Wegenverkeerswet wordt met een ander oogmerk
bepaald en vastgesteld. Volgens een uitspraak van de rechtbank is het niet mogelijk om het hele grondgebied van de
gemeente aan te wijzen als bebouwde kom. De aard van het gebied is bepalend voor de vraag of het gebied kan
aangewezen worden als bebouwde kom. De vaststelling van de grens van de bebouwde kom is van feitelijke aard: waar
houdt de bebouwing op.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.
Financiële consequenties

Niet van toepassing.
Overige consequenties

Niet van toepassing.
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Vervolg

De provincie Groningen ontvangt de door de gemeenteraad vastgestelde kaart met de bebouwde kom grenzen.
Lange Termijn Agenda

Niet van toepassing.
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