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7.  Beantwoording vragen van de Statenfractie Forum voor Democratie over Kappen van bomen  

(brief van 10 december 2019) 
 
Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vraag/Vragen:  
De PvdA-fractie is verheugd dat FvD zich blijkens de uitgesproken visie in Drenthe nu  gaat inzetten om de 
klimaatdoelstellingen te gaan halen.  De PvdA wil echter benadrukken dat een goede, inhoudelijke discussie 
ten aanzien van dit vraagstuk pas zinvol is wanneer de concept-bossenstrategie van het Rijk en de provincies 
er ligt. In de Kamerbrief van de minister wordt deze voor medio 2020 aangekondigd. Maar gezien de corona-
crisis zou het de PvdA niet verbazen, wanneer deze  later verschijnt. Vandaar dat de PvdA van mening is dat 
FvD met deze agendering enigszins voor de muziek uit marcheert.  
 
FvD geeft een aantal mogelijke redenen voor de afname van het bosareaal / toename bomenkap in Drenthe, 
waaronder de stijgende houtprijzen en de stijgende vraag naar biomassa. Dat zijn natuurlijk aannames die 
passen binnen het frame van ‘klimaathysterie’ en de nadelige effecten van de biomassaindustrie op de natuur. 
Ik ben benieuwd of FvD – die normaal zo weg lijkt te zijn van cijfermatige onderbouwingen – ook cijfers heeft 
opgevraagd over andere mogelijke oorzaken voor een daling van het bosareaal in Drenthe, zoals het creëren 
van meer landbouwareaal of ruilverkaveling, of het creëren van andere vormen van natuur, zoals heidevelden 
of waterbergingen in het kader van klimaatadaptatie. 
 
Toch is het wel een thema dat wat de PvdA betreft aandacht behoeft. 
 
Daarmee kunnen we vraag 1 dus met ‘ja’ beantwoorden.  
 
Voor wat betreft de beantwoording van vraag twee: de PvdA is altijd van mening geweest dat het behalen van 
de klimaatdoelstellingen een ‘meersporenbeleid’ moet zijn. Dus: kijken naar mogelijkheden voor zonnepanelen 
op daken, innovatieve nieuwe vormen van duurzame energie, maar ook klimaatadaptatie, vergroening c.q. 
‘ontstening’ van onze bebouwde omgeving en ruimte voor de natuur dragen bij aan het herstellen van het na-
tuurlijke evenwicht. De PvdA is dan ook blij dat FvD zich op dit punt in ieder geval ook achter de herbebos-
sings- en vergroeningsplannen uit de ‘Green Deal’-plannen van Frans Timmermans schaart: dat zien we na-
tuurlijk graag!1 In dit kader wil de PvdA-fractie dan ook aan GS wil vragen of het – vooruitlopende op de aan-
gekondigde bossenstrategie – kansen ziet om in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen ook Euro-
pese gelden voor herbebossing in Drenthe bij Brussel los te krijgen. 
 
Maar met alleen bomen planten, zoals FvD in hun visie lijkt te suggereren, halen we de klimaatdoelstellingen 
bij lange na niet, zelfs niet als we het volledige landoppervlak van Drenthe volplanten. 
 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
Vraag/Vragen: 
Reeds geruime tijd bereiken ons berichten van bezorgde burgers en organisaties, die aangeven een afname 
te zien van het bosareaal in hun gemeente. Vooralsnog was het voor de FVD fractie erg lastig om hier de 
juiste cijfers over te vinden, die deze bezorgdheid al dan niet rechtvaardigden.  
Ook uit de antwoorden op schriftelijke vragen aan GS werden wij niet veel wijzer.  

                                                      
1 https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4877656/timmermans-herbebossing-europa-voorproefje-green-
deal-eu; geraadpleegd zondag 19-04-2020, 12:18 uur. 
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Derhalve heeft de FVD-fractie uit eigen beweging gepoogd om erachter te komen hoe het bosareaal zich in 
onze provincie gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en stuitte daarbij op nauwkeurige gegevens 
voor de periode vanaf 1990, afkomstig van de Universiteit Wageningen.  
(Schelhaas, M.J., Arets, E. & Kramer, H. (2017)."Het Nederlandse bos als bron voor C02" Vakblad Natuur Bos 
Landschap”,aangevuld met een hoge en een lage schatting voor 2019, op basis van correspondentie Schel-
haas-Drukker in januari 2020).  
  
In bijgevoegd document is zichtbaar dat het, na eerst een toename tot 2013 te hebben gezien van het bosare-
aal, dit in de afgelopen jaren weer is afgenomen tot het niveau van voor 2004.  
<zie bijlage>  
  
Oorzaken hiervan zijn niet eenduidig te noemen, maar FVD-Drenthe sluit niet uit dat een immer stijgende 
houtprijs en vraag naar biomassa hier mede debet aan kan zijn.   
  
Visie van de fractie  
FVD-Drenthe is van mening dat het Drentse landschap en bosrijke natuur onlosmakelijk met elkaar zijn ver-
bonden. Dat de rust en bosrijke natuur onderdeel uitmaken van de kroonjuwelen van onze provincie en hier 
dan ook uiterst zorgvuldig mee om zou moeten worden gegaan.  
De afname van het aantal bomen in Drenthe zien we in dit licht beschouwd dan ook als bijzonder onwenselijk.   
  
Daarnaast zou FVD-Drenthe  dan ook veel liever zien dat co2-reductiedoelstellingen  worden gehaald door 
uitbreiding van het bosareaal, dan het neerzetten van landschapsaantastende windturbines en zonneparken 
alleen.  
  
Vragen aan de overige fracties:  
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 ?  
   
Vragen aan het college van GS:  
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 ? 
 
 
Fractie: VVD 
 
Voorzitter, 
Het oppervlakte aan bos in Nederland is in 250 jaar tijd bijna verviervoudigd, terwijl het inwoneraantal met 
meer dan een factor acht is toegenomen. 
Niet voor niets zie je op oude foto’s van Nederland veel minder bomen dan er nu staan, vooral in Drenthe zijn 
er ook veel meer bomen bijgekomen. Vooral vlak na de oorlog want toen waren er veel gekapt voor verwar-
ming van de huizen. Tevens zijn er toen duizenden hectare naaldbomen aangeplant voor de mijnbouw. Toen 
die aanplant groot genoeg was om gebruikt te worden voor de mijnbouw waren de meeste mijnen al gesloten. 
 
Antwoorden op de vragen van FvD aan onze fractie:  

- Ziet u de afname van het bosareaal in Drenthe ook als onwenselijk?  
Het is maar wat je als uitgangspositie neemt of je kan spreken over afname. 
Te veel bomen zorgen voor verdroging; vooral naaldbomen vragen het hele jaar door veel water. 
En zoals genoemd veel van de naaldbomen zijn geplant voor de mijnbouw maar niet voor dat doel gebruikt. 
Ook andere landschappen zijn van waarde. 
 

- Zouden bomen in de klimaatdoelstellingen van de provincie en de RES niet een veel grotere rol in 
moeten nemen dan dat deze nu doen ? 
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Bomen zetten veel co2 om in zuurstof, maar bijvoorbeeld een hectare suikerbieten reduceert meer co2 dan 
een hectare bos. Bomen planten voor bijvoorbeeld bio massa is onaantrekkelijk omdat het minimaal twintig 
jaar duurt voordat het geoogst kan worden. 
 
 
Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen:  
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? 
 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen: 
- 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 landschapsele-

menten 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? 

 
 
Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen: 
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 belangrijk deel het aange-
zicht van Drenthe. Deelt GS onze mening dat de afname van het bosareaal in Drenthe buitengewoon onwen-
selijk 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 omvangrijke vastgoedprojecten. De 
kosten daarvan worden mede opgebracht door de verkoop van gekapt hout. Is GS bereid met de TBO’s in ge-
sprek te gaan om hun rol in de boskap te bespreken en daarmee te verminderen? 
 
 
Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vraag/Vragen: 

- Wat is een bos? Kan de fractie van Forum aangeven wat ze verstaat onder een bos? 
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Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vragen aan de overige fracties:  
1. Ziet u de afname van het bosareaal in Drenthe ook als onwenselijk?  

Antwoord: Ja, de SP acht een afname van bosareaal niet gewenst. Echter, volgens GS (zie antwoord bij 
vraag 2.1) neemt de netto oppervlakte bos in Drenthe juist toe. Hoe zit het nu precies? 
Er bestaat ook een herplantverplichting bij iedere kapmelding. Slechts bij uitzondering wordt aan de her-
plantverplichting op andere locaties voldaan. Overigens vraagt de SP zich af of het FVD ook onder bos-
areaal verstaat bossen anders dan die welke uit 10 are of meer bestaan of anders dan rijbeplantingen van 
ten minste 20 bomen in Drenthe?  

  
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 ?  
Ja, daarom speelt er naast de bossenstrategie van landbouwminister Carola Schouten nog een ander bo-
menplan. Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Laura Bromet (Groen Links) hebben een initiatiefnota ge-
schreven om op 100.000 hectare bomen te planten. Het is de SP, zowel landelijk, gemeentelijk en op pro-
vinciaal niveau ernst om op velerlei gebied en dus ook met behulp van meer bomenaanwas de klimaat-
doelstellingen naar een haalbaar niveau te brengen juist ook met zo veel mogelijk draagvlag van de inwo-
ners. 

 
 
Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen: 
Hoe verhoud zich de herplant-plicht t.o.v. de cijfers die FvD meldt? 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 
Het Forum voor Democratie heeft op eigen houtje uitgezocht hoe het ervoor staat met de bossen in Drenthe, 
zo lezen wij uit de agendering van deze fractie. En dat zij van mening zijn dat om CO2 uitstoot te beperken de 
Drentse overheid zijn best moet doen om het bosareaal niet verder te laten slinken. 

1. Gaat GS zorgen dat het bosareaal in Drenthe niet verder afneemt? Zo ja hoe? 
 
Tot nu toe stelde het Forum zich steeds op het standpunt dat C02 geen probleem is, en dat we hier dus niets 
aan hoeven te doen. Dat leidt bij onze fractie tot een wedervraag aan FvD: vanwaar deze ommekeer en kun-
nen we daar meer van verwachten?  
 
Want dat C02 uitstoot en bomen veel met elkaar te maken hebben daar zijn wij bij de Partij voor de Dieren al 
veel langer van overtuigd. De bomen in Drenthe zijn essentieel voor het voortbestaan van alle levende we-
zens, en dus willen we het initiatief van het Forum op dit punt graag steunen. 
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Wel zouden we graag zien dat bij het bepalen van het effect van bomen op de C02 reductie er gedegen onaf-
hankelijk onderzoek wordt gedaan. Niet alleen naar de biomassa van de bomen, maar ook naar de soort bo-
men. Want ook het vergroten van de biodiversiteit in ons bomenbestand draagt bij aan de leefbaarheid van 
mens en dier (en voorkomt de overlast door bijvoorbeeld de eikenprocessierups). Wat ons betreft kan dan een 
win-win-win situatie ontstaan. 
Gaat GS ook rekening houden met diversiteit in het bomenbestand in Drenthe? 
 

 


