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Groningen, 10 oktober 2017 

 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen afname bosoppervlakte in Groningen 

 

 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

 

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 23 september staat een artikel over de sterke afname van 

het oppervlakte bos in Groningen. Tussen 2013 en 2017 is het oppervlakte aan bos in Groningen 

afgenomen van 8.621 naar 7.126 hectare, een afname van 1.500 hectare en als percentage een afname 

van 12%! Ten opzichte van 2009 is de afname nog groter, namelijk 17%. De afname is in Groningen 

ook groter dan de landelijke afname, die 2,9 % bedraagt. Belangrijkste reden voor de afname is het 

aflopen van een subsidieregeling voor productiebos, waar in Groningen op grote schaal gebruik van is 

gemaakt. De productiebossen in met name Oost-Groningen en rond de stad Groningen zijn de 

afgelopen jaren grotendeels gekapt en er heeft vrijwel geen herplant plaatsgevonden. Uit de 

antwoorden van GS op eerder door GroenLinks gestelde vragen over de kap van 44 ha. Productiebos 

bij het Hoeksmeer (vragen van 26 april 2013), blijkt dat er voor bossen die onder de Boswet vallen een 

herplantplicht geldt. Voor productiebossen geldt deze herplantplicht niet automatisch en hangt dit af 

van de subsidieregeling waar het onder valt.  

 

De Statenfractie van GroenLinks is geschrokken van bovenstaande berichten. Daarom willen wij graag 

de volgende vragen stellen aan het college:  

 

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?  

 

2. Is het college het met GroenLinks 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 CO2 vastgelegd en als er minder bomen zijn wordt er minder CO2 

vastgelegd.)  

 

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?  

 

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 niet, waarom niet?  

 

5. Is bekend in hoeverre er sprake is van herplantplicht van bomen, als compensatie voor gekapte 

bomen in productiebos in Groningen?  
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6. Weet het college in hoeverre de herplantplicht in Groningen heeft geleid tot daadwerkelijke 

herplant? 

 

7. Wat doet de provincie aan handhaving van de herplantplicht? In hoeveel gevallen zijn er door de 

provincies sancties opgelegd voor het niet nakomen van de herplantplicht? 

 

 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Harrie Miedema (GroenLinks)  


