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Motivatie voor agendering: 
 
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. 
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 Schelhaas- Drukker in januari 2020). 
 
In bijgevoegd document is zichtbaar dat het, na eerst een toename tot 2013 te hebben gezien van 
het bosareaal, 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 verbonden. 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 ? 



TABEL 1:BOMEN IN DRENTHE 2018 PER INW.
GEMEENTE  # bomen per inw. per ha. NEDERLAND # BOMEN 162.000.000     9,429569
Aa en Hunze 859662 33,9 31,1 NEDERLAND INW. 17.180.000        PER HA.
Assen 278595 4,1 33,9 NEDERLAND OPP. HA. 4.154.300          39            
Borger-Odoorn 501892 19,8 18,2
Coevorden 328680 9,3 11,1
De Wolden 298206 12,5 13,3
Emmen 375096 3,5 11,1
Hoogeveen 179296 3,2 14
Meppel 61444 1,8 11
Midden-Drenthe 545762 16,5 16
Noordenveld 611801 18,9 30,4
Tynaarlo 411596 12,3 38,7
Westerveld 782363 40,9 28
DRENTHE 5.234.393       12 21
NEDERLAND 162.000.000   9 38,99574

Bronnen Drenthe: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/staan-er-veel-of-weinig-bomen-in-jouw-gemeente-op-deze-kaart-kan-je-het-zien/
Bronnen Nederland:   
aantal bomen: https://www.bnr.nl/nieuws/10025481/162-miljoen-zoveel-bomen-telt-nederland/
opp. en inw.: wikipedia  

TABEL 2: RECONSTRUCTIE AANTAL BOMEN IN DRENTHE 1990 - 2019 OP BASIS 2018 (COBRA: ZIE TABEL 1) 
& ONTWIKKELING BOSAREAAL (WAGENINGEN UNIVERSITY)  
JAAR MUT. % # BOMEN (* 1 MILJOEN) 

1990 4,9                   
2004 7 5,2                   
2009 2,7 5,3                   
2013 1,2 5,4                   
2017 -2,9 5,3                   
2018 -0,9 5,2                   
2019 -1,7 5,1                   
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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
kappen bomen

Geachte heer Velzing,

ln uw brief van 9 september 2019 stelde u een aantal vragen over het kappen van

bomen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1.1

FvD verzoekt het college om alle statenleden een lijst te verstrekken van alle ge-

bieden waar de provincie verantwoordelijk is voor het afgeven van kapvergunningen

Antwoord 1.1

De provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van de kap van bomen voor
de gehele provincie, voor beplantingen of delen van beplanting groter dan
10 are of 20 bomen, uitgezonderd houtopstanden in de bebouwde kom, er-
ven, rijkswegen, militaire terreinen, luchthavens en Natura 200}-gebieden. Wi
kunnen u daarom geen uitputtende lijst verstrekken van gebieden in Drenthe.

Vraas 1.2

FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin is
opgenomen over 2018 en 2019 wat alle - ter zake het afgeven van kapvergunningen -

de vigerende wet en regelgeving in combinatie met van toepassing zijnde beleids-
plannen zijn, en welke er in het komende jaar (2O20) alzijn gepland.

Antwoord 1.2

Wijverlenen vergunningen voor het kappen van bomen op basrs van de Wet
natuurbescherming, de Provinciale omgevingsverordening Drenthe en de Be-
leidsregels Wet natuurbescherming. Deze zijn te vinden op https://www.pro-
v i n cie. d re nthe. n I /o nd e rwe r pe n/natu u r- m i I ie u/n atu u r/w n b/
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Vraas2.1
Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van "bosver-
jonging"?

Antwoord 2.1

Bij iedere kapmelding ontstaat een herplantverplichting. Deze wordt in de

regel voldaan op het perceel waar het bos gekapt is en dit betekent dat de

vegetatie zich verjongt. Bij uitzondering wordt de herplantverplichting op an-

dere locaties voldaan. Netto neemt de oppervlakte bos in Drenthe toe.

Vraas2.2
Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van "ruimte
geven aan de overige natuur"?

Antwoord 2.2

Er worden zelden kapvergunningen afgegeven om ruimte te geven aan ove-
rige natuur. Dit komt vooral omdat in de Wet natuurbescherming is be-

schreven dat vellingen binnen Natura 2O)0-gebieden zijn vrijgesteld van mel-

dingsplicht. Buiten Natura 2))}-gebieden komt deze situatie nauwelijks voor

en ontstaat er een herplantverplichting, zodat de gevelde oppervlakte weer te-

rugkomt a/s bos.

Vraas2.3
FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin de

overige voornaamste redenen voor de kap van bomen is weergegeven (gebaseerd op

de motivatie gesteld in de aanvragen).

Antwoord 2.3

Zoals b'tj antwoord 2.1 vermeld, zijn veruit de meeste kapmeldingen gedaan

om het bos of de beplanting te verjongen. Voor het overige betreft dit vaak

aanvragen van slechts enkele bomen voor een uitrit, de wijziging van een ver-

keerssituatie etc. Een groot deel van dergelijke meldingen wordt gedaan door
de provincie in verband met bomen die in de weg staan voor infrastructuur. De

herplantverplichting wordt in deze gevallen gedaan op een andere locatie.

Vraaq 3.1

Zijn er in de provincie Drenthe De bos & klimaat-pilots uitgevoerd? Zo ja, waar zijn
deze gehouden? Wat zijn de resultaten?

Antwoord 3.1

Nee.
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Vraas3.2
Doet de provincie Drenthe mee in enig project in het kader van bosbeheer? Zo ja,

welke?

Antwoord 3.2
Nee.

Vraaq 3.3

Zi)n er kosten gemaakt voor de projecten? Zo ja, welke?

Antwoord 3.3
Nee.

Vraao 4.1

Wat zijn de inkomsten die de provincie heeft verkregen in 2018 en 2019 uit het ver-
strekken van de kapvergunningen?

Antwoord 4.1

Voor het doen van een kapmelding zijn geen /eges verschuldigd. De provincie

heeft daarom geen inkomsten uit het verstrekken van kapvergunningen.

Vraas 4.2

Zijn er overige inkomsten uit commerciële activiteiten gerelateerd aan bomenkap
- zoals bijvoorbeeld (maar niet uitputtend benoemt) maken van pellets ten behoeve
van verbranding enz. - die de provincie in diezelfde periode heeft verkregen als gevolg

van de gekapte bomen?

Antwoord 4.2
Nee.

Vraaq 5.1.

Zijn er door de provincie Drenthe tussen 2014 en 201B subsidies verstrekt aan private
partijen dan wel NGO's terzake natuurbeheer? Zo ja, kan het College een overzicht

opstellen en aan alle statenleden laten vertrekken met de bedragen, aan wie het be-

drag is overgemaakt met welk doel en wat de resultaten zijn?

Antwoord 5.1

Conform de afspraken in het Natuurpact subsidiëren wij het natuurbeheer bin-
nen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit gebeurt in alle provincies op

dezelfde manier. Alle natuureigenaren met gronden binnen hef NNN, kunnen
in aanmerking komen voor een bijdrage voor beheer, indien zij aan de voor-
waarden van de subsidieregeling en het Natuurbeheerplan voldoen. De be-
heertypenkaart, die is te vinden op https://www.provincie.drenthe.nl/onder-

werpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeheer/, is leidraad voor de subsidiever-
lening.
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Op de beheertypenkaart staan de beheertypen die in het terrein daadwerkelijk
aanwezig zijn. Subsidieontvangende partijen voor natuurbeheer zijn: Staats-
bosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap en overige eigenaren.
ln totaal ontvangen 114 partijen een beheervergoeding. ln verband met de
privacy kunnen wij geen details weergeven van de individuele subsidietoezeg-
gingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll.

, secretaris



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Assen, 9 september 2019 

Onderwerp: Vragen ex. art. 41 Reglement van Orde over Kappen bomen 

De Universiteit van Wageningen stelt dat er in Nederland in vier jaar tijd (2013 - 2017) dik 
drieduizend hectare bos verdwenen. Een afname van 0,36 procent per jaar, percentueel een sterkere 
teruggang dan de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud (0,24 procent).  

Bovendien liggen er in het gehele land op dit moment plannen voor de kap van 1231 hectare 
tegenover 304 hectare aan nieuw bos. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de provincies voor 
ons onderzoek naar bomenkap. 

Op grond van deze informatie is FvD bezorgt ter zake de tegenstrijdige boodschap die uitgaat van de 
klimaathysterie die burgers de komende 30 jaar honderden miljarden gaat kosten enerzijds en het 
gebrek aan moreel besef dat houtkap op deze schaal grote invloed heeft op het draagvlak voor 
milieumaatregelen anderzijds. Deze voornoemde tegenstelling komt bij de burger onrechtvaardig en 
hypocriet over en is bijna niet uit te leggen. 

Derhalve heeft FvD de navolgende vragen. 

1. Afbakening van de verantwoordelijkheid van de provincie inzake bomenkap.

1.1. FvD verzoekt het college om alle statenleden een lijst te verstrekken van alle gebieden waar
de  provincie verantwoordelijk is voor het afgeven van kapvergunningen. 

1.2. FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin is 
opgenomen over 2018 en 2019 wat alle – ter zake het afgeven van kapvergunningen – de 
vigerende wet en regelgeving in combinatie met van toepassing zijnde beleidsplannen zijn, 
en welke er in het komende jaar (2020) al zijn gepland;  

2. Redenen voor de kap.

Grofweg wordt er in Nederland om twee redenen gekapt: om het bos te verjongen en om plaats
te maken voor andere natuur.

2.1. Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van “bos
verjonging”? 

2.2. Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van “ruimte geven 
aan de overige natuur”? 



2.3. FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin de overige 
voornaamste redenen voor de kap van bomen is weergegeven (gebaseerd op de motivatie 
gesteld in de aanvragen). 

 
3. Landelijke programma’s en uitrol in de provincie Drenthe 

 
De bos & klimaat-pilots zijn een eerste belangrijke stap in de realisatie van de klimaatambities 
van het kabinet. De pilots zijn gericht op demonstratie: nieuwe ervaringen opdoen en leren over 
onder andere technische en economische haalbaarheid, op te nemen in een toolbox. Dit schept 
een basis voor een grotere uitrol in de daaropvolgende jaren. De pilots in 2018 zijn sterk gericht 
op uitvoering, met componenten zoals monitoring, rapportagevereisten, LULUCF en 
communicatie. 14 pilots op tientallen locaties zijn geïdentificeerd in de bestaande bosbouw, in 
nieuwe bossen en in de houtketen. 38 partners uit de Nederlandse sector werken hierin samen 
en zijn op 1 juni 2018 gestart. Voorbeeldprojecten richten zich op bijv. regeneratie met nieuwe 
soorten, kleine bosaanplantingen, agroforestry, instellen van reservaten, combinaties van bossen 
met b.v. wateropslag, bouwen met hout, biomassa van hagen en kleine bossen en meer. 

 
3.1. Zijn er in de provincie Drenthe De bos & klimaat-pilots uitgevoerd? Zo ja, waar zijn deze 

gehouden? Wat zijn de resultaten? 
3.2. Doet de provincie Drenthe mee in enig project in het kader van bosbeheer? Zo ja, welke? 
3.3. Zijn er kosten gemaakt voor de projecten? Zo ja, welke? 
 

4. Inkomsten samenhangend met de kapvergunningen. 
 
4.1. Wat zijn de inkomsten die de provincie heeft verkregen in 2018 en 2019 uit het verstrekken 

van de kapvergunningen?  
4.2. Zijn er overige inkomsten uit commerciële activiteiten gerelateerd aan bomenkap – zoals 

bijvoorbeeld (maar niet uitputtend benoemt) maken van pellets ten behoeve van 
verbranding enz. - die de provincie in diezelfde periode heeft verkregen als gevolg van de 
gekapte bomen? 
 

5. Uitgaven samenhangend met bosbeheer en kapvergunningen. 
 
Frits Mohren, hoogleraar bosecologie (WUR) stelt dat “Natuurbeheer wordt grotendeels 
gedreven door subsidies. Organisaties als Staatsbosbeheer zijn flink gekort op hun toelagen. In 
het kader van Natura 2000 is Europees geld beschikbaar. ‘Dat drijft tot activiteit en ingrijpen’.”  

 
5.1. Zijn er door de provincie Drenthe tussen 2014 en 2018 subsidies verstrekt aan private 

partijen dan wel NGO’s terzake natuurbeheer? Zo ja, kan het College een overzicht opstellen 
en aan alle statenleden laten vertrekken met de bedragen, aan wie het bedrag is 
overgemaakt met welk doel en wat de resultaten zijn? 

 

 

Namens de fractie van de Forum voor Democratie,  
Met vriendelijke groeten, 

Hendrikus Velzing 
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