
 
 
Forum voor Democratie 
1.  Ziet u de afname van het bosareaal in Drenthe ook als onwenselijk?  
2.  Zouden bomen in de klimaatdoelstellingen van de provincie en de RES niet een veel grotere rol in 

moeten nemen dan dat deze nu doen?  
 
Antwoord 
1. Conform onze Omgevingsvisie heeft de provincie Drenthe nog steeds de ambitie om de oppervlakte 
bos in Drenthe toe te laten nemen. Een aantal trends: 
1. In de periode van 1996 t/m 2016 is in Drenthe 2.689 ha extra blijvend bos aangelegd. In dezelfde 

periode is 848 ha tijdelijk bos aangelegd en deze bossen zijn inmiddels weer gekapt. Dit is overi-
gens geheel in overeenstemming met de politieke ambities die golden bij de aanleg van deze bos-
sen en er is over een periode van 20 jaar dus een nettobosuitbreiding op landbouwgronden ge-
weest van 2.689 ha;  

2. Voor de omvorming van bossen naar lage vegetaties is in Drenthe bos gekapt. Tot 2017 gold dat 
wanneer bos gekapt werd ook overeenkomstig N2000-doelstellingen dat dit bos gecompenseerd 
werd. Dit is ook gebeurd. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het SBB vallend onder toezicht 
van het Rijk de mogelijkheid had om de compensatie in andere provincies uit te voeren. Met de in-
werkingtreding van de Wet natuurbescherming is ook de provincie het bevoegd gezag geworden 
voor het SBB. In de Wet natuurbescherming is een vrijstelling van de meldings- en herplantplicht 
opgenomen voor boskap als dat nodig is ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel op 
grond van een N2000-gebied. Vanaf 1 januari 2017 is met vrijstelling ongeveer 100 ha gekapt en 
er staat nog een dergelijke oppervlakte op de nominatie om gekapt te worden. In het kader van de 
Bossenstrategie is de afspraak voorzien dat deze bossen gecompenseerd worden. Hierover wor-
den momenteel met de terreinbeherende organisaties (TBO’s) afspraken gemaakt; 

3. In agrarische gebieden staan de landschapselementen onder druk. Alle houtige landschapsele-
menten groter dan 10 are of minimaal 21 bomen in een rij vallen onder de Wet natuurbescherming 
en voorheen onder de Boswet. Bij kap van deze elementen ontstaat een herplantplicht en hierop 
wordt door de provincie gehandhaafd. Kleinere elementen vallen onder de gemeentelijke houtop-
standenverordening.  

Tot slot. De notitie ‘Ambitie en doelen van het Rijk en de provincies voor de Bossenstrategie’ is aange-
boden aan PS. Het proces van de Bossenstrategie ligt op schema en het is de bedoeling dat medio 
deze zomer de Bossenstrategie vastgesteld kan worden en met u gedeeld kan worden. Ook werken 
wij aan een provinciale uitwerking waarvan de planning is dat deze gelijktijdig opgeleverd wordt.   
 
2. Wij zijn voornemens om dit onderwerp in te brengen bij de RES (werkgroep Ruimte).  
 
Vragen CDA 
1. Kloppen de cijfers van FvD?  
2. Kunt u de daling in Drenthe na 2013 verklaren?  
3. Wat vindt u van de gezamenlijke ambitie van Rijk en provincies om in 2030 10 % extra (37.000 ha) 
bos te realiseren en hoe verhoudt zich dat tot de huidige afname in Drenthe?  
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Antwoord 
1-3. Zie beantwoording vragen Forum voor Democratie. Aanvullend: wij kunnen ons vinden in de 

uitgesproken ambitie om 10% extra bos te realiseren. Dit is tevens in lijn met het Klimaatak-
koord en de notitie ‘Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie’. De 
laatstgenoemde notitie is begin dit jaar aangeboden aan PS.  

 
Vragen GroenLinks 
-    Is het college op de hoogte van de afname van het aantal bomen/bosareaal en houtwallen? Zo jij 

zijn deze cijfers te delen?  
-    Hoe vaak wordt er bos en houtwallen gekapt zonder kapvergunning of kapmelding?  
-    In het verleden is er, in het kader van Drents Goud een oproep gedaan te starten met een land-

schapselementen monitoring, wat is de stad van zaken daarover? Is daarmee gestart?  
-    Acht het college, met de wetenschap dat het bosareaal terugloopt, het wenselijk dat natuurbeheer 

voor slecht 75% gefinancierd wordt door de SNL waardoor de beheerders aanvullende inkomsten 
uit o.a. hout-verkoop moeten aanboren?  

 
Antwoord 
1-4. Zie beantwoording vragen FvD. Afgelopen drie jaar zijn er gemiddeld 10 illegale vellingen per 

jaar geweest waar een herplantplicht voor is opgelegd. 
 Aan de oproep, in het kader van Drents Goud, is nog geen vervolg gegeven. 
 Het college acht het wenselijk dat het financieren van natuurbeheer naar een hoger percen-

tage dan 75% wordt teruggebracht. Echter, het huidige percentage is een gezamenlijk besluit 
van de provincies op basis van de beschikbare middelen van het Rijk.  

 
Vragen PVV 
Bossen zijn van groot belang voor de CO2 opname (oude bomen nemen veel meer CO2 op dan 
jonge), de biodiversiteit, zijn de longen van de aarde (geven zuurstof af) en bepalen voor een belang-
rijk deel het aangezicht van Drenthe. Deelt GS onze mening dat de afname van het bosareaal in Dren-
the buitengewoon onwenselijk is en is zij bereid stappen te nemen, zo ja welke, om de toenemende 
boskap te stoppen? De TBO’s in Drenthe worden in toenemende mate ook beheerders van omvang-
rijke vastgoedprojecten. De kosten daarvan worden mede opgebracht door de verkoop van gekapt 
hout. Is GS bereid met de TBO’s in gesprek te gaan om hun rol in de boskap te bespreken en daar-
mee te verminderen?  
 
Antwoord 
Zie beantwoording vragen FvD. Conform onze Omgevingsvisie heeft de provincie Drenthe nog steeds 
de ambitie om de oppervlakte bos in Drenthe toe te laten nemen. TBO’s zijn zich bewust van hun 
maatschappelijke positie en pleiten ook voor toename van het bosareaal. Wij zijn in gesprek met de 
TBO’s om de geplande omvormingen van bossen naar lage vegetaties in het kader van de N2000-
herstelmaatregelen (voorheen PAS) te beperken. Verwachting is dat wij van de geplande 500 ha te-
ruggaan naar 100 ha. In de Bossenstrategie zal aan de compensatie verdere invulling worden gege-
ven.  
 
Vragen D66 
Hoe verhoudt zich de herplantplicht t.o.v. de cijfers die FvD meldt?  
 
Antwoord 
Zie beantwoording vragen FvD. 
 
  



Vragen Partij voor de Dieren 
1. Gaat GS zorgen dat het bosareaal in Drenthe niet verder afneemt? Zo ja hoe?  
2. Gaat GS ook rekening houden met diversiteit in het bomenbestand in Drenthe?  
 
Antwoord 
1. Zie beantwoording vragen FvD. 
2. Ja, in verband met het streven naar meer biodiversiteit, maar eveneens vanuit oogpunt van klimaat-
adaptatie wordt in de Bossenstrategie hier aandacht aan besteed. Het proces van de Bossenstrategie 
ligt op schema en het is de bedoeling dat medio deze zomer de Bossenstrategie vastgesteld kan wor-
den en met u gedeeld kan worden. 


