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Schriftelijke vragen over de afname van het oppervlak bos in 
Groningen 

Geachte heer Miedema, 

Bij uw in de aanhef genoemde brief zond u ons een 7-tal vragen met betrekking tot afname van het oppervlak 
bos in Groningen. De beantwoording daarvan treft u hieronder aan. 

Vraag 1 
Is het college op de hoogte van de sterke afname van het oppervlak bos in de provincie Groningen, 
zoals gemeld in het hierboven genoemde krantenartikel? 

Antwoord vraag 1 
Ja, wij kennen het krantenartikel. 

Vraag 2 
Is het college het met GroenUnks eens dat een afname van het oppervlak bos met 12% slecht te rijmen 
valt met Energietransitie waar dit college terecht zoveel prioriteit aan geeft? Zo nee, waarom niet? (In 
bomen wordt namelijk C02 vastgelegd en als er minder bomen zijn wordt er minder C02 vastgelegd.) 

Antwoord vraag 2 
Wij zijn bekend met het feit dat bomen van belang zijn voor de opname van C02. Ook zijn wij ermee bekend dat 
het planten van bos of bomen als klimaatmaatregel kan worden beschouwd. Afname van het bosareaal kan 
deze doelen in de weg staan. Energietransitie omvat echter meer dan het afvangen van C02 middels bomen. 

Vraag 3 
Weet het college of de sterke afname van het oppervlak bos in Groningen alleen te wijten is aan de kap 
van productiebos, of zijn er ook andere oorzaken? Zo Ja, welke? 

Antwoord vraag 3 
Mogelijke oorzaken van afname van het bosareaal in Groningen zijn: 

• Houtopstanden kleiner dan 10 are of van minder dan 20 bomen in rijbeplanting vallen niet onder de 
jurisdictie van de Wet natuurbescherming en zijn daarom niet op voorhand wettelijk beschermd. 
Hetzelfde gold onder de Boswet. 

• Bepaalde boomsoorten worden getroffen door ziektes als iepziekte of essentaksterfte en gaan daardoor 
te niet, of worden om die reden geveld. Wanneer op deze houtopstanden de Wet natuurbescherming 
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van toepassing is, geldt echter een herplantverpiichting. Afname van het areaal is in deze gevallen van 
tijdelijke aard. 

• Het onderdeel 'houtopstanden' uit de Wet Natuurbescherming, \waarvoor de provincie sinds 1 januari 
2017 bevoegd gezag is, ziet op de instandhouding van het landelijke bosareaal. Dit gold ook voor de 
Boswel Herplantverplichtingen die in de provincie Groningen door velling zijn ontstaan, kunnen daarom 
ook gecompenseerd worden in een andere provincie. 

Vraag 4 
Is het college bereid om maatregelen te treffen die er toe leiden dat het oppervlak bos In Groningen niet 
langer daalt, maar toeneemt? Zo Ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord vraag 4 
Naar aanleiding van het eind 2016 door de bos- en houtsector gelanceerde 'Actieprogramma Bos en Hout' zijn 
wij bezig zelfstandig te verkennen of en zo ja hoe een verdere uitbreiding van het bosareaal in de provincie 
Groningen -meer dan nu al- inpasbaar is binnen bestaand beleid en een positieve bijdrage kan leveren aan de 
duurzaamheidsdoelen van onze provincie. De verkenning loopt nog. De provinciale inzet op dit punt zal 
vooralsnog gelegen zijn in meedenken en beleidsmatig faciliteren. 

Vraag 5 
Is bekend In hoeverre er sprake is van herplantpllcht van bomen, als compensatie voor gekapte bomen 
In productiebos in Groningen? 

Antwoord vraag 5 
Nee, dat is niet bekend. De subsidieregelingen voor productiebossen op landbouwgronden zijn rijksregelingen 
die worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de door u gevraagde informatie 
over productiebossen waarbij een herplantverplichting geldt, verwijzen wij u naar deze dienst. 

Vraag 6 
Weef het college In hoeverre de herplantplicht in Groningen heeft geleid tot daadwerkelijke herplant? 

Antwoord vraag 6 
Herplantverplichtingen worden geregistreerd middels kapmeldingen of in sommige situaties, in het kader van 
handhaving, opgelegd door provinciale inspecteurs natuurwetgeving. In deze gevallen leiden 
herplantverplichtingen tot daadwerkelijke herplant 

Vraag 7 
Wat doet de provincie aan handhaving van de herplantpllcht? In hoeveel gevallen zijn er door de 
provincie sancties opgelegd voor het niet nakomen van de herplantplicht? 

Antwoord vraag 7 
Er is sprake van steekproefsgewijs toezicht in het veld en handhaving van de herplantverplichting bij illegale 
vellingen. Daarnaast vindt een jaar na een kapmelding een controle plaats of de velling daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden en wordt er binnen driejaar na velling gecontroleerd of aan de herplantverplichting is voldaan 
en de herbeplanting is aangeslagen. Bij wijze van proef zal worden gestart met de controle op kapmeldingen. 
In 2017 is er tot nu toe 6 keer een sanctie opgelegd vanwege het niet nakomen van de herplantplichl 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeput^rde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


