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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 

over de implementatie van de landelijke bossenstrategie in Drenthe 

Geachte heer Vorenkamp, 

In uw brief van 27 februari 2021 stelde u een aantal vragen over de implementatie 

van de landelijke bossenstrategie in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als 

volgt. 

Inleiding 

Er is een kapmelding verplicht bij de Provincie wanneer houtopstanden en bomen 

gekapt worden, de provincie toets deze meldingen en kan een kapverbod opleggen. 

Vraag 1 

Geldt de meldingsplicht en de provinciale toets ook voor de grote terreinbeheerders 

als Staatsbosbeheer en Drents-landschap? Zo Nee zijn er meer categorieën beheer

ders/eigenaren waarvoor deze meldingsplicht en provinciale toetsing niet geldt? 

Antwoord 1 

Ja, ook de grote TBO's melden hun kap. Dit wordt jaarlijks digitaal gedaan 

middels een GIS-bestand. Volledigheidshalve merken wij op dat in de Wet 

natuurbescherming categorieën van kap zijn opgenomen die niet gemeld 

hoeven te worden (artikel 4.4, lid 1). 
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Vraag 2

Hoeveel bos is er vanaf 2017 totaal gekapt resp. goedgekeurd om te kappen in
Drenthe en wat zijn van de 20 grootste percelen bos de grootte, naam van de locatie
en wanneer zijn deze of worden deze gekapt en wat was de reden van deze kap?

lndien bekend: wat gebeurt er met het gekapte hout? ln hoeverre wordt deze
gebru i kt voor biom assa-e nerg ieopwekki n g/verbra nd i n g ?

Antwoord 2
Wij hebben enkel inzicht in de bij de provincie gemelde kap. Vanaf 2017 is er
voor 233 ha bos een kapmelding gedaan. ln bijlage 1 zijn de 20 grootste per-

celen opgenomen. Het exacte moment van kap is niet bekend. Een eigenaar
heeft na het doen van een kapmelding één jaar de tijd om de opstand te
kappen. ln bijlage 1 is derhalve het moment van het doen van een kap-
melding opgenomen. Wij hebben geen inzicht in wat er met het gekapte
hout is gebeurd.

Vraao 3

Hoeveel percelen bos groter dan 0,5 ha. deel uitmakend van een groter bestaand
bosbestand zijn er gekapt en wat was de reden van deze kap alsmede wat is er met
het gekapte hout gedaan? ln hoeverre wordt deze gebruikt voor biomassa-energie-
opwekki n g/verbra nd i n g ?

Antwoord 3

Wij nemen bij de beantwoording van deze vraag aan dat u wederom vraagt
naar de informatie vanaf 2017. Wij hebben enkel inzicht in de bij de provincie
gemelde kap. Vanaf 2017 zijn er 95 percelen gemeld die groter waren dan
0,5 ha. De reden van deze gemelde kap was: houtoogst, aantasting met let-
terzetter, essentaksterfte, onderhoud en omvorming naar ander natuurtype.

Yraag 4
Welke veranderingen in de beoordeling van de aanvragen tot kappen van hout-
opstanden en bomen heeft de provincie inmiddels aangebracht n.a.l.v. de landelijke
bossenstrategie? Heeft dit geleid tot meer afwijzingen van aanvragen, zo ja kunt u
ons een indicatie geven van deze toename?

Antwoord 4

De landelijke bossenstrategie heeft nog niet geleid tot een gewijzigde beoor-
deling van kapmeldingen.

lnleiding
Het voorjaar is in aantocht en de bossen moeten blijkbaar weer opgefrist worden en

de houtwallen gekapt of uitgedund. Al dit werk wordt weer met veel energie en en-

thousiasme aangepakt.
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Vraag 5

Leidt het revitaliseren van de bossen, een vorm van intensief tuinieren, er niet toe,
dat de bossen onherkenbaar van karakter veranderen?

Antwoord 5

Het beleid ten aanzien van het revitaliseren van bossen wordt vorm gegeven
in de Drentse uitwerking van de Bossenstrategie.

Vraag 6

Leidt het intensief beheren van bossen niet eerder tot het op gekunstelde wijze ver-
groten van de biodiversiteit in plaats van tot natuurlijke bossen?

Antwoord 6

Dit onderwerp zal in de Bossenstrategie uitgewerkt worden.

Vraag 7

De esthetische maatregelen om het bos te verbeteren, zullen die niet leiden tot een
maakbaar bos in plaats van het gewenste natuurlijke bos, een zelfregulerend bos?

Antwoord 7

Dit onderwerp zal in de Bossenstrategie uitgewerkt worden.

Vraag 8

Zouden percelen, die gekapt gaan worden beter niet groter mogen zijn dan 0,1 ha?

Antwoord I
Nee, het is bosbouwkundig soms noodzakelijk om grotere oppervlaktes te
kappen.

Vraag 9

Alle hectaren bos, die sinds 20'13 zijn gekapt moeten in omvang weer worden aan-
geplant. ln hoeverre is dit gebeurt resp. is dit gepland?

Antwoord 9

De eigenaren hebben drie jaar de tijd om aan de herplantverplichting te
voldoen. Vanaf 1 januari 2017 bestaat er een vrijstelling voor bosomvorming
overeenkomstig een vastgesteld N2000-beheerplan. Onderdeel van de lande-
lijke bossenstrategie is dat de provincie dit compenseert. Vanaf 1 januari 2017
is 100 ha bos omgevormd.
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Vraag 10

Houtwallen zijn zeer zicht bepalend voor het landschap en zouden niet meer mogen
worden gekapt en waar mogelijk hersteld. ls dit Drents-provinciaal beleid? ln hoe-
verre is dit gebeurt resp. is dit gepland?

Antwoord 10

Neq een cultuurhistorische houtwal zal beheerd worden als hakhout en der-
halve om de tien tot twintig jaar afgezet (gekapt) worden. Aangezien dit een

reguliere vorm van onderhoud is heeft de Wnb hiervoor een uitzondering op-
genomen ten aanzien van het melden hiervan (artikel 4.2, lid 1). Hierdoor is

het niet mogelijk om het afzetten van houtwallen te voorkomen.

Vraag 11

Leidt al het knutselen aan de natuur niet tot nog meer tekentafel-bos, dat aangelegd
moet worden en veel onderhoud zal blijven vergen?

Antwoord 11

Nee.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bij lage: Bea ntwoord i n g vra gen over bossenstrateg ie

md/coll.



Bijlage 1. 
 
Nr. Plaats Plaatselijke benaming Reden kap Boomsoort Opp. in are Datum melding 

1 Nieuw-Buinen Productiebos Borger Aanleg zonnepark populier 4303 28-7-2018 
2 Assen diverse locaties Assen Letterzetter Fijnspar 1466 26-10-2021 
3 Dwingeloo Dwingeloo Letterzetter Fijnspar 800 15-12-2021 
4 Havelte Wapserveen Havelte Onderhoud naald-/loofhout 751 12-9-2018 
5 Hoogeveen diverse locaties Hoogeveen Letterzetter/onderhoud hakhout en fijnspar 468 26-11-2021 
6 Coevorden Vlieghuis Letterzetter fijnspar, douglas 444 23-11-2018 
7 Havelte Wapserveen Havelte Letterzetter/onderhoud naald-/loofhout 436 8-10-2019 
8 Odoorn Bosjes Valtherdijk Odoorn Essentaksterfte es 427 28-7-2018 
9 borger Bosch en Heide Letterzetter Fijnspar en japanse lariks 423 12-10-2021 

10 Vledder Boschoord Letterzetter douglas/fijnspar/hemlockspar/Ag 403 21-11-2019 
11 Westerbork De Oostermaat Westerbork Onderhoud Divers 382 6-9-2020 
12 Assen Drentsche Golf en Countryclub Letterzetter/essentalsterfte es/fijnspar/jap.lariks 381 9-3-2018 
13 Assen GGZ Drenthe, Dennenweg Einde levensduur populier 360 14-4-2018 
14 Vledder Boschoord Verjonging eik 358 7-2-2018 
15 Vledder Boschoord Letterzetter/verjoning sitkaspar,douglas,jap.lariks,ab.gr. 329 4-1-2019 
16 Havelte Wapserveen Havelte Onderhoud naald-loofhout/divers 315 26-9-2019 
17 Wapserveen Holtingeveld PAS maatregel japanse lariks 300 5-10-2018 
18 Borger Bosje te Buinen Borger Letterzetter fijnspar 296 13-2-2018 
19 Beilen/Westerbork Oude Diep, Hamslag Waterberging/natuurvriendelijke oever eik/es/wilg/berk 293 13-11-2019 
20 Borger Noordveen Borger Houtoogst populier 275 6-2-2019 

 



Schriftelijke vragen  (artikel 41 RVO) over Kappen bossen 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Mvr. J. Klijnsma, 
Postbus 122, 
 9400 AC Assen 

Geachte voorzitter, d.d. 27-2-2021

In februari 2020 heeft minister Schouten van LNV de ambities en doelen voor de 
landelijke Bossenstrategie aangekondigd, zie de kamerbrief van 3 februari 2020. Deze 
strategie zal in samenwerking met de provincies en gemeenten dienen te gaan leiden tot 
10% meer bossen in 2030 en ruimhartige compensatie van de bossen die in de voorafgaande 
periode van 2017 – 2020 in het kader van ´natuurherstel´ zijn gekapt. Voorts is aangegeven 
dat bij regulier bosbeheer niet meer dan 0,5 ha aaneengesloten bos gekapt zal gaan worden. 
Ons bereiken berichten dat in Drenthe toch aanzienlijke percelen bos gekapt blijven worden, 
dat is voor ons aanleiding om over deze gang van zaken vragen te stellen.  

Er is een kapmelding verplicht bij de Provincie wanneer houtopstanden en bomen gekapt 
worden, de provincie toets deze meldingen en kan een kapverbod opleggen. De fractie van 
de PVV heeft een aantal vragen hierover: 

1. Geldt de meldingsplicht en de provinciale toets ook voor de grote terreinbeheerders
als Staatsbosbeheer en Drents-landschap? Zo Nee zijn er meer categorieën
beheerders/eigenaren waarvoor deze meldingsplicht en provinciale toetsing niet
geldt?

2. Hoeveel bos is er vanaf 2017 totaal gekapt resp. goedgekeurd om te kappen in
Drenthe en wat zijn van de 20 grootste percelen bos de grootte, naam van de locatie
en wanneer zijn deze of worden deze gekapt en wat was de reden van deze kap?
Indien bekend: wat gebeurt er met het gekapte hout? In hoeverre wordt deze
gebruikt voor biomassa-energieopwekking/verbranding?

3. Hoeveel percelen bos groter dan 0,5 ha. deel uitmakend van een groter bestaand
bosbestand zijn er gekapt en wat was de reden van deze kap alsmede wat is er met
het gekapte hout gedaan? In hoeverre wordt deze gebruikt voor biomassa-
energieopwekking/verbranding?



4. Welke veranderingen in de beoordeling van de aanvragen tot kappen van 
houtopstanden en bomen heeft de provincie inmiddels aangebracht n.a.l.v. de 
landelijke bossenstrategie? Heeft dit geleid tot meer afwijzingen van aanvragen, zo ja 
kunt u ons een indicatie geven van deze toename? 

Het voorjaar is in aantocht en de bossen moeten blijkbaar weer opgefrist worden en de 
houtwallen  gekapt of uitgedund. Al dit werk wordt weer met veel energie en enthousiasme 
aangepakt. Vandaar nog enkele vragen: 

5. Leidt het revitaliseren van de bossen, een vorm van intensief tuinieren, er niet toe, 
dat de bossen onherkenbaar van karakter veranderen? 

6.  Leidt het intensief beheren van bossen niet eerder tot het op gekunstelde wijze 
vergroten van de biodiversiteit in plaats van tot natuurlijke bossen?  

7. De esthetische maatregelen om het bos te verbeteren, zullen die niet leiden tot een 
maakbaar bos in plaats van het gewenste natuurlijke bos, een zelfregulerend bos? 

8. Zouden percelen, die gekapt gaan worden beter niet groter mogen zijn dan 0,1 ha? 

9. Alle hectaren bos, die sinds 2013 zijn gekapt moeten in omvang weer worden 
aangeplant. In hoeverre is dit gebeurt resp. is dit gepland? 

10. Houtwallen zijn zeer zicht bepalend voor het landschap en zouden niet meer mogen 
worden gekapt en waar mogelijk hersteld. Is dit Drents-provinciaal beleid? In 
hoeverre is dit gebeurt resp. is dit gepland? 

11. Leidt al het knutselen aan de natuur niet tot nog meer tekentafel-bos, dat aangelegd 
moet worden en veel onderhoud zal blijven vergen? 

 

Namens de fractie van de PVV in Drenthe 

Bert Vorenkamp 




