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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Aan:  college van Tynaarlo                 Van:      
            Kornoeljeplein 1  
 9481 AW Vries 
 
 
 
Vries, 22 september 2019  
Onderwerp: bomenkap 
 
Aan het College van B & W van de gemeente Tynaarlo 
22 september 2019, 
  
Geacht College, 
 
In een vorig schrijven uitten wij onze zorg over het mogelijk verlenen van een kapvergunning voor 
de monumentale bomen op het terrein van voormalige School Noord te Paterswolde. Tot onze grote 
vreugde is de aanvraag ingetrokken en zijn deze prachtige bomen voorlopig gespaard gebleven voor 
de kettingzaag. Wij danken u hartelijk voor uw inspanningen op dit gebied. Wij hopen dat het 
overleg van u en uw ambtenaren ertoe zal leiden dat deze bomen permanent gespaard zullen 
blijven. Wij zijn nog steeds van mening dat deze grote, monumentale bomen horen in de 
parkachtige setting van het villawijkje, dat PC Vastgoed ons telkens heeft voorgeschoteld.  
 
Daarnaast vinden wij het behoud van bomen van zeer groot belang voor de leefbaarheid in onze 
gemeente, zowel voor mensen als voor flora en fauna. 
 
Wij hebben ook begrepen dat een sloopvergunning voor het schoolgebouw Paterswolde Noord in 
voorbereiding is. Van kiezers horen wij dat rond het gebouw inmiddels piketpaaltjes worden 
uitgezet. Hoe verhoudt het verlenen van een sloopvergunning zich tot de uitspraak van de Raad van 
State inzake de beperking uitstoot stikstof (PAS), vragen wij ons af. Komen met deze uitspraak van 
onze hoogste bestuursrechter niet alleen bouwprojecten stil te liggen, maar ook sloopprojecten? 
Gaarne horen wij uw insteek in deze. 
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Onze groene omgeving is voor Leefbaar Tynaarlo van groot belang, zoals u weet. Onze fractie heeft 
het gevoel dat er de laatste jaren veel groen is gesneuveld. Teveel zelfs. Maar wij willen ons niet 
alleen op gevoel baseren, dus vragen wij u ook om feiten: 
 
1. Kunt u aangeven hoeveel bomen de afgelopen vijf jaren zijn gekapt in onze gemeente? 
2. Kunt u aangeven hoeveel bomen in de afgelopen vijf jaren zijn aangeplant? 
3. Kunt u ons voorzien van een kaart waarop gekapte en geplante bomen zijn aangeven? 
 
Graag zien wij dit overzicht op korte termijn tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo, 
 
Casper Kloos, fractievoorzitter 
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