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Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Peelse bossen
In Odiliapeel wordt met ontzetting en boosheid gereageerd op de huidige situatie in de Peelse bossen
(zie bijgevoegde foto's). De gemeente Uden streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en
natuurwaarde. Om die reden wordt een dunning uitgevoerd. Wij hebben begrip voor het streven.
Echter, de manier waarop op dit moment de werkzaamheden plaatsvinden, en de, op het oog,
desastreuze gevolgen voor het bos en de aanwezige dieren, roepen veel vragen op. Wij vinden dat er
zorgvuldig met het bosgebied en de dieren moet worden omgegaan. Recente voorbeelden in Uden,
bijvoorbeeld de ontwikkelingen aangaande het klimaatbos in Uden en de dassenburcht bij de rotonde
in Odiliapeel, laten zien dat de gemeenteraad zorgvuldigheid ook belangrijk vindt. Des te groter is de
verbazing bij de bewoners van Odiliapeel en ons over de huidige situatie in de Peelse bossen.
Vragen:
1.

Los van het doel van de dunning, heeft het uitvoeren van de activiteiten stevige gevolgen voor het
milieu. Wij vragen ons daarom af of voor deze activiteit een Milieu Effect Rapportage is opgesteld.
Indien dat niet zo is: wat is dan de afweging geweest om het niet te doen? Indien dat wel zo is:
wat waren de conclusies van de MER?

2.

Als in Uden bomen gekapt of gerooid worden, moet er vaak gecompenseerd worden door het
terugplanten van meer bomen. Hoe gaat u hier in dit geval mee om?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 14-2-2018
Antwoord:
Vraag 1
Nee. Het opstellen van een MER is niet noodzakelijke aangezien gewerkt wordt binnen de kaders van
de natuurbeschermingswet en de gedragscode Flora & Fauna, waarbij de te beschermen flora- en
faunaelementen in beeld worden gebracht en ook daadwerkelijk wordt beschermd.
Vraag 2
De werkzaamheden in de bossen bestaan uit reguliere dunning en het maken van open plekken.
Het voornemen is om in een groot aantal van de gemaakte open plekken diverse soorten loofhout aan
te brengen. Deze soorten leveren een bijdrage aan een gevarieerder en natuurlijker bossysteem met
een grotere biodiversiteit. Het gaat hierbij om boomsoorten zoals linde, esdoorn, haagbeuk en zoete
kers, maar ook struiksoorten zoals hondsroos, hazelaar en veldesdoorn. Met bovenstaande werkwijze
wordt voldaan aan de natuurbeschermingswet en rust er geen verdere herplantverplichting op de
uitgevoerde werkzaamheden
Ten gevolge van de gedragscode, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de
aanwezige flora en fauna, zijn de werkzaamheden voor het grootste gedeelte van het bosgebied
uitgevoerd tussen 15 november en 1 januari. Helaas was het in deze periode ook vaak zeer nat,
waardoor zandpaden modderig zijn geworden en diepe rijsporen zichtbaar zijn. Dat geldt ook voor de
ingangen in de bospercelen zelf. Deze paden en ingangen van de bospercelen zullen we uiteraard
herstellen zodra het weer het toelaat.
Na herstelwerkzaamheden aan de zandwegen ea, zal voor geïnteresseerden een excursie
georganiseerd worden om het beheer en de uitgevoerde werkzaamheden in de Peelse bossen, nog
nader uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden. Deze excursie zal wellicht plaats vinden
medio april.
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