
Aan:  College van Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe. 

  Provinciale Staten Drenthe. 

 

Betreft: Klacht niet handhavend optreden door afdeling VTH. En onbehoorlijke 
steun aan gemeente Aa en Hunze. 

 

Van:  Frans Mulder 

 

18 mei 2022 
 

Geachte Dames en heren, 

 

Binnen Nooitgedacht worden in het kader van het bouwen van woningen heel veel 
bomen geveld. 

Het vellen van bomen buiten de bebouwde kom valt onder de Wet 
Natuurbescherming, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Dit heet eendaadse samenloop.  

Eendaadse samenloop is vastgelegd in artikel 55 lid 1 van het Wetboek van 
Strafrecht. Hiervan is sprake als ‘door een gedraging twee of meer voorschriften 
worden overtreden die naar hun aard en strekking zodanig nauw samenhangen dat 
in wezen slechtst één overtreding plaatsvindt’. 

 

De Wet natuurbescherming is van kracht sinds 1 januari 2017.  

Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom moet indien wordt voldaan aan 
een paar eisen hiervan melding worden gedaan aan gedeputeerde staten.  

Indien de velling plaats vind door een ander dan de eigenaar moet de provincie 
controleren of er ook een machtiging is afgegeven. 

Verder moet binnen drie jaar herplant plaats vinden van het gevelde.  

Er zijn voor alle gevelde bomen geen meldingen gedaan. Slechts in februari 2022 is 
een ontheffing aangevraagd voor het vellen van 4 hectare aan bomen. Dit waren 
sparren die 30 jaar jong waren en dus onder de wet vallen. 

Meerdere keren heb ik de ambtenaren van VTH gewezen op het feit dat er geen 
meldingen waren en dat in februari 2022 ook geen meldimg is gedaan en dat er niet 
is gecontroleerd op de machtiging. Via een WOB verzoek is mij bekend dat dit ook 
niet is gebeurd.  



Meerdere keren heb ik de heer A Dreijer VTH geïnformeerd over deze zaken en het 
verzoek gedaan handhavend op te treden. 

Op 15 februari 2022 heb ik contact gehad met de afdeling VTH over het vellen van 4 
hectare bos zonder melding. 

Niemand wilde hierop reageren. Ik probeerde te voorkomen dat de gemeente Aa en 
Hunze een economisch misdrijf zou begaan. 

Door niet te handhaven op mijn verzoek, zelfs geen onderzoek in te stellen is er toch 
illegaal geveld. Dit had nooit mogen gebeuren. 

 

Vandaag 18 mei heb ik telefonisch gesproken met de heer A. Dreijer VTH. Ik heb 
hem nogmaals mijn standpunten verteld en aangegeven dat ook de overheid zich 
aan de wet- en regelgeving heeft te houden. Dreijer gaf mij aan dat hij bij de 
gemeente Aa en Hunze had geïnformeerd en dat er na 2017 geen bomen meer zijn 
geveld. Voor wat betreft de compensatie zouden er afspraken zijn gemaakt. Jammer 
dat deze dan niet op papier staan en in november 2021 de provincie nog aan de 
gemeente Aa en Hunze vraag hoe het nou zit met de compensatie. De heer A. 
Dreijer gaf mij aan dat als ik wil dat de provincie gaat optreden hij een ontheffing gaat 
schrijven voor de compensatieregeling voor de gemeente Aa en Hunze. Dit heet 
antidatering en kan niet.  

Het is van groot belang dat de provincie zijn taken oppakt en een betrouwbare 
organisatie wordt. 

Met provincie ambtenaren die overtredende gemeenten de hand boven het hoofd 
houden gaat het niet de goede kant op. 

Ik ga er vanuit dat de afdeling VTH hun taken gaat doen en goed onderzoek gaan 
doen. 

Informatie over het illegaal vellen van bomen moet je niet halen bij de overtreder. 
Maar eerst bij de melder. Echter tot nu toe wordt ik aan de kant geschoven. 

Ik heb mails gezonden aan de heer a. Dreijer VTH waarin ik een aantal bewijzen heb 
gegeven dat er illegaal bomen zijn geveld. Ook heb ik geschreven dat ik nog meer 
bewijzen in handen heb. Echter nu ruim een maand later heb ik hierop geen 
antwoord mogen ontvangen.  

 

Ik vertelde de heer A. Dreijer dat de politiek betrouwbaar moet zijn. De gemeente Aa 
en Hunze laat zien zeer onbetrouwbaar te zijn. Ik vertelde de heer A. Dreijer dat ik zo 
langzamerhand de zelfde menig begin te krijgen van de afdeling VTH van de 
provincie Drenthe. 

Hierop antwoorde de heer Dreijer mij met de volgende vraag. 

Voor wie denk jij dat ik werk? 



Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de heer Dreijer niet voor de politiek werkt, maar 
voor de provincie en dus voor de inwoners van de provincie. En daar ben ik er één 
van. 

Ik ga ervanuit dat er een gedegen onderzoek wordt ingesteld naar de illegale velling 
van heel veel bos buiten de bebouwde kom, zijnde Nooitgedacht in de gemeente Aa 
en Hunze. Te beginnen bij mij. Ik kan u in contact brengen met mensen die nog veel 
meer weten dan ik. 

 

Met vriendelijke groet 

Frans Mulder. 

 



Aan:  College van Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe. 

  Provinciale Staten Drenthe. 

 

Betreft: Klacht niet handhavend optreden door afdeling VTH. En onbehoorlijke 
steun aan gemeente Aa en Hunze. 

Van:  Frans Mulder 

 

18 mei 2022 

 

Geachte Dames en heren, 

Vandaag heb ik al een klacht gezonden tegen de afdeling VTH van de provincie 
Drenthe. 

 
Als extra aanvulling op mij klacht tegen de afdeling VTH onderstaand. 
 
 
Door de afdeling VTH is op 8 februari 2022 aan de gemeente Aa en Hunze een 
beslissing gezonden inhoudende onderstaande beslissing. 
Deze beslissing is compleet te vinden op de afdeling VTH. 
 
Echter er is ontheffing verleend van de wachtverplichting op grond van artikel 4.2 
Wet natuurbescherming (en artikel 4.31 POV). 
 
Kan iemand mij uitleggen waar staat dat deze ontheffing verleend kan worden op 
grond van vermelde artikelen wet- en regelgeving? 
Ik kan dit niet terugvinden in de vermelde artikelen, die ik volledigheidshalve 
hieronder ook heb gekopieerd.  
 
 
 
Aan: 
Gemeente Aa en Hunze 
Postbus 93 
9460 AB GIETEN 
9460 AB93 
Assen, 8 februari 2022 
Ons kenmerk 202200359-00984873 
Behandeld door (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Ontheffing wachtverplichting - RDE00 X1173 Nooitgedacht 
Geachte heer/ 
 
 
  



 
Beslissing 
Wij hebben besloten u voor de kap van de hieronder vermelde houtopstand 
ontheffing te verlenen 
van de wachtverplichting. 
Dit betekent dat de wachtverplichting op grond van artikel 4.2 Wet 
natuurbescherming (en artikel 4.31 

POV) voor onderstaande houtopstand niet meer geldt: 

 

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
 

Artikel 4.31, Vereisten melding van voorgenomen velling houtopstand 

Een melding als bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 
voldoet aan de volgende vereisten: 

• a. 

een melding wordt tenminste 4 weken en niet langer dan 1 jaar voorafgaande 
aan de velling gedaan, 

• b. 

een melding wordt gedaan door middel van een door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld formulier. Het formulier dient aangevuld te worden met een 
topografische kaart met een schaal van 1:25000 waarop de locatie van de 
velling is weergegeven. Het formulier wordt digitaal ingediend.   

 

 

Wet natuurbescherming 

 

Artikel 4.21Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te 
doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder 
voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 

• 2Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de 
melding, bedoeld in het eerste lid. Deze regels kunnen in elk geval 
betrekking hebben op: 

o a.de gegevens die bij de melding worden verstrekt, 

o b.de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 



o c.de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

• 3Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens 
voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere 
natuur- of landschapswaarden. 
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