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Schriftelijke vragen over de bomenkap in onze provincie.

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 12 april 2019.

1. Wat is uw visie op het bovengenoemde spanningsveid tussen biodiversiteitsherstel en kiimaat- 
inspanningen? in hoeverre speeit dit volgens u ook in onze provincie? Welke oplossingen ziet u 
als kansrijk om zowel te voldoen aan de instandhoudingsverplichtingen en tegelijkertijd (elders) 
meer bos aan te planten?

Onze provincie heeft relatief weinig oppervlakte aan (om te vormen) natuur, zodat er geen sprake is van 
spanning tussen biodiversiteitsherstel en klimaatinspanningen. Daarnaast streeft de provincie naar 
instandhouding en vergroting van het areaal bos en van kwaliteitsverbetering van het bestaande areaal. In het 
kader van Speerpunt Bos en Hout is het de ambitie om het areaal bos uit te breiden met kwalitatief hoogwaardig 
en in het landschap passend bos. Wij denken aan 1% toename van het areaal (wat neerkomt op ca. 700 
hectare in 10 jaar), hetgeen aansluit bij de doelen van het klimaatakkoord. Voorts is verbetering van bestaand 
bos en beheer daarvan ten gunste van klimaat en biodiversiteit belangrijk. Zo worden door Essentaksterfte 
aangetaste bossen herplant met een grotere variëteit aan soorten.

2. Bent u bereid om in het coalitieakkoord vast te leggen dat er een provinciale bosvisie wordt 
opgesteld, waarin o.a. (ruimtelijke) maatregelen kunnen worden vastgelegd om het areaal bos in 
Groningen actief uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Het college gaat hier niet over.

3. Bent u het met ons eens dat bij kap voor omvorming naar andere natuur het wél wenselijk zou 
zijn om een herplantplicht in te voeren? Zo ja, bent u bereid om dit met het Rijk op te nemen 
zodat dit in Europees verband wordt opgepakt?

De toelichting op de Wet Natuurbescherming, zegt hierover onder andere: "een te strikte toepassing van de 
herbeplantingsplicht zou in de bedoelde situaties natuurbehoud en -ontwikkeling afremmen en de 
vergunningverlening en ontheffingverlening voor belangrijke economische ontwikkelingen onnodig kunnen 
belemmeren. Tegen die achtergrond acht het kabinet het wenselijk om voor deze situaties te voorzien in een 
generieke uitzondering op de herbeplantingsplicht (artikel 4.4). Een generieke uitzondering voorkomt dat telkens
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voor dit soort situaties individuele ontheffingen moeten worden aangevraagd en draagt bij aan de gewenste 
vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten".

Wij kunnen ons vinden in deze betooglijn, ook omdat in onze provincie dit type herplant, zoals gezegd, niet of 
nauwelijks speelt en het voor ons geen urgente zaak is.

4. Op welke wijze wordt de provincie geïnformeerd over kapwerkzaamheden in de bossen van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschep en bent u van mening dat u 
voldoende overzicht kunt houden op de totale afname aan bosvolume? Kunt u aangeven 
hoeveel ha. Gronings bos nog in de planning staat om gekapt te worden, en hoeveel ha. 
aanplant voorzien is? Zo nee, waarom zijn deze gegevens niet bekend bij u, en bent u bereid 
een systematiek op te zetten waarmee het bosvolume wel structureel gemonitord kan worden?

De provincie wordt geïnformeerd via kapmeldingen, zoals voorgeschreven op grond van de Wet 
natuurbescherming. De kapmelding is een instrument om het gekapte / te kappen areaal te registreren. 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten beschikken over een ontheffing waardoor zij achteraf mogen melden. 
Door toezicht en zo nodig handhaving door onze inspecteurs natuurwetgeving wordt gezorgd dat aan de 
herplantverplichtingen voldaan wordt.
De Wet natuurbescherming schrijft voor dat het areaal bos in stand moet blijven. Wij gaan voor de 'Toestand 
van de Natuur' bos monitoren, zie hiervoor ook antwoord op vraag 8.

5. Bent u van mening dat er ook in Groningen kaalslag en verschraling van de natuur door 
houtoogst optreedt? Zo Ja, in welke gebieden? Zo nee, waarop baseert u dit?

Er is sprake van een beperkte verschraling van de natuur, omdat deze bossen vaak monoculturen van bomen 
zijn met een lage ecologische waarde. Bovendien zijn deze bossen bestemd om te worden geoogst, als gevolg 
van door de overheid met de agrariërs gemaakte afspraken, in het kader van subsidies voor tijdelijk bos. Zij 
mogen het bos weer omzetten naar landbouwgrond. Elders bij 'blijvend bos' is herplant van het bos verplicht, en 
blijft de bestemming van de grond ook 'bos' of 'natuur'.

6. Bent u van mening dat de huidige ontheffingsprocedures voor de tbo’s bij houtoogst en 
bosverjongingswerkzaamheden voldoende bescherming bieden tegen onnodig verlies van 
bomen? Zo Ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, acht u het wenselijk dat er nieuwe, strengere 
normen voor houtoogst worden opgesteld en bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de 
tbo’s?

Het is ons niet duidelijk op welke ontheffingsprocedure u doelt. Voor houtopstanden die vallen onder de Wet 
natuurbescherming geldt een herplantplicht. Ook natuurlijke verjonging (spontane opslag van bos) wordt op 
grond van deze wet aangemerkt als een manier om aan de herplantplicht te voldoen.
In het kader van het Speerpunt Bos en Hout wordt landelijk via pilots bijgedragen aan een zogeheten 
'gereedschapskist' voor klimaat- en biodiversiteitslim aanleggen en beheren van bossen. De tbo's zijn daarbij 
betrokken.

7. Hoe waarborgt u dat bij kap binnen het NNN de wetteliJk geldende normen voor duurzaam 
bosbeheer en de regels uit de Gedragscode Bosbeheer, worden gehandhaafd? Op welke wijze 
en door wie worden deze getoetst?

Provinciale inspecteurs natuurwetgeving zien hierop toe en handhaven zo nodig. Dit gebeurt naar aanleiding 
van kapmeldingen en steekproefsgewijs. Na een consultatieronde langs alle provincies, worden gedragscodes 
door het rijk vastgesteld.

8. Kunt u aangeven hoe de verhouding productiebos-natuurbos in Groningen is? Acht u het 
wenselijk dat meer productiebos wordt omgezet naar natuurbos (zowel grotere bosgebieden als 
solitaire, kleinere productiebosjes)? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, hoe gaat u dit 
bewerkstelligen ?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt over deze gegevens voor wat betreft 
productiebos. Incidenteel wordt productiebos omgezet naar natuurbos en dat vinden wij een goede zaak. Wij 
kunnen dit echter niet afdwingen. De Wet natuurbescherming geeft alleen aan, dat bij 'blijvende'
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productiebossen het areaal in stand moet blijven en dat er op een kwalitatief gelijkwaardige wijze moet worden 
herbeplant op dezelfde locatie of elders. Voorts zullen wij bossen opnemen in onze monitoring voor de 
Toestand van de Natuur'.

9. Hebben tbo’s het recht natuurbos naar eigen inzicht om te zetten naar productiebos/- 
multifunctioneel bos? Zo Ja, ziet de provincie er op toe dat het NNN hier niet onder lijdt en 
welke voorwaarden worden hier aan verbonden? Zo nee, op welke wijze en door wie wordt 
bepaald hoe en óf natuurbos kan worden omgezet in productiebos/multifunctioneel bos?

Nee, dat kunnen zij niet naar eigen inzicht, dit gaat via het Natuurbeheerplan, dat door Gedeputeerde Staten 
wordt vastgesteld.

10. Ziet u mogelijkheden om de kap van de productiebossen met eindigende subsidietermijn een 
halt toe te roepen? Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden?

Nee, wij zien daartoe geen kans. Wij zien de kap van tijdelijke bossen als een gevolg van gemaakte afspraken 
tussen overheid en initiatiefnemer. De overheid moet haar afspraken na komen.

11. Kunt u aangeven hoe vaak en bij welke houtkapprojecten u vrijstelling van de herplantplicht 
heeft gegeven en met welke reden?

Dit is slechts heel sporadisch en op zeer beperkte schaal voorgekomen. Wij verlenen hiervoor alleen ontheffing 
als de veiling plaatsvindt met een ecologisch doel, zoals het in oude staat herstellen van een dichtgegroeide 
poel.

12. Bent u bereid om a. een subsidieregeling in het leven te roepen voor de aanleg van natuurbos, 
en b. de aanleg van bos toe te voegen als officiële taak van tbo’s?

Op dit moment is reeds subsidiëring mogelijk van aanleg van bos, zij het niet van de grondaankoop. Op 
voorwaarden kan subsidie vanuit natuur worden verleend voor planvorming en inrichting, als het aanleg van 
nieuwe natuur binnen NNN betreft. Ook kan subsidie vanuit landschap worden verleend bij bos en ook 
beplanting welke de kernkarakteristieken van het landschap versterkt.
Aanleg van bos als officiële taak van de tbo's is op dit moment niet aan de orde.

13. Kunt u aangeven of er hout uit de Groninger NNN-bossen als biomassa wordt benut en zo ja, 
voor welke toepassingen?

Biomassa benutten uit NNN gebied is altijd een gevolg en bijproduct van beheermaatregelen zoals het dunnen 
van bos, en dan met name snoeiafval. Het kunnen benutten van biomassa is dus geen doel in het NNN. Ook bij 
de vanwege Essentaksterfte gekapte bomen is de betreffende biomassa een bijproduct van noodzakelijke 
veiling.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

I GedeputK rde Staten van Groningen;

, voorzitter.

, locosecretaris.
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