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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen

: 22 januari 2020

Datum GS-besluit

: 31 maart 2020

Vragen nr. 9
Vragen van mevrouw mr. I.A. Bezaan (PVV) over Duidelijkheid inzake subsidies Staatsbosbeheer
inzake kap bossen Schoorlse duinen
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 22 januari 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
mr. I.A. Bezaan (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op blz. 293 van de provinciale Programmabegroting 2020 staat dat Staatsbosbeheer voor
toezicht op natuurgebieden t.b.v. het Operationele Doel 6.2.1. “NNN en agrarische natuur
beheren” van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangt van 213.000 euro.
Met betrekking tot natuurbeheer worden er tientallen beheertypen onderscheiden met
bijbehorende subsidiebedragen. Zo blijkt uit de Subsidietarieven SNL beheerjaar 2020 dat bv.
de subsidie voor het beheertype "droog bos met productie" in 2020 een bedrag van 26,88 euro
is.1
En de subsidies voor de beheertypen "zandverstuiving" en "open duin" zijn in 2020
respectievelijk 96,70 en 236,64 euro.
Op 1 november 2019 heeft Staatsbosbeheer een vergunning aangevraagd voor de kap van het
Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos in het Schoorlse duingebied, teneinde grijs duingebied te
scheppen. (duingras met zanderige gedeelten)

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
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https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/07/Subsidietarieven-SNL-beheerjaar-2020-toeslagen.pdf
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Sinds het indienen van de vragen zijn er, in het kader van de behandeling van het
burgerinitiatief “Stop de boskap”, afspraken gemaakt met de omgeving van Schoorl. Eén van de
uitkomsten is dat de kap in de Schoorlse duinen in eerste instantie alleen gaat om het Dr. van
Steijnbos. Staatsbosbeheer zal hier de aanvraag bij de gemeente op aanpassen. In de
onderstaande antwoorden hebben we het wel over beide bossen (Leeuwenkuilbos en Dr. Van
Steijnbos) omdat de vragen daar op zien.
Vraag 1:
Welke subsidies (en hoeveel) heeft Staatbosbeheer in 2019 ontvangen en krijgt het momenteel
voor het beheer van de betreffende bossen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel
mogelijk details.
Antwoord 1:
Voor beide bossen ontvangt Staatsbosbeheer SNL-subsidie voor het natuurtype N15.01:
Duinbos. Deze subsidie bedraagt €59,28 euro per hectare per jaar. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
Landelijk vastgestelde gemiddelde beheerkosten

(per hectare per jaar)

€111,83

Landelijke vastgestelde gemiddelde opbrengsten

(per hectare per jaar)

€32,80

Normprijs (per hectare per jaar):
Uitbetaling is 75% van de normprijs

-

€79,03
(per hectare per jaar)

€59,28

Het Leeuwenkuilbos en Dr. Van Steijnbos hebben gezamenlijk een oppervlakte van circa
20 hectare. In totaal ontvangt Staatsbosbeheer voor het beheer van beide bossen dus
€1.185,60 per jaar (= 20 x €59,28).
Vraag 2:
Kunt u aangeven welke subsidies (en hoeveel) Staatsbosbeheer ontvangt, als de genoemde
bossen daadwerkelijk gekapt worden? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk
details.
Antwoord 2:
Als de genoemde bossen daadwerkelijk gekapt zouden worden dan zou het gaan om circa
twintig hectare bos dat omgevormd zal worden naar het natuurbeheertype N08.02, open duin.
De SNL-subsidie voor dit beheertype is €263,63 per hectare per jaar en is als volgt opgebouwd:
Landelijk vastgestelde gemiddelde beheerkosten

(per hectare per jaar)

€319,54,

Landelijke vastgestelde gemiddelde opbrengsten

(per hectare per jaar)

€4,03
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Normprijs

€315,51

(per hectare per jaar):

Uitbetaling is 75% van de normprijs

(per hectare per jaar)

€236,63

Indien beide bossen gekapt en omgevormd worden naar het natuurbeheertype Open duin zal
Staatsbosbeheer in de toekomst €4.732,60 per jaar (= 20 x €236,63) ontvangen. Wanneer
alleen het Dr. Van Steijnbos (circa 10 hectare) gekapt en omgevormd wordt dan ontvangt
Staatsbosbeheer per jaar de helft van dit bedrag (10 x €236,63 = €2.366,30).
Overigens is het van belang om op te merken dat de provincie de natuurdoelen bepaalt; niet de
beheerder. Daarnaast wijzen wij erop dat de beheerder in alle gevallen slechts 75% van de
normprijs uitgekeerd krijgt en dus 25% zelf dient te financieren.2 Bij een duurder beheertype,
zoals open duin, wordt de eigen bijdrage van de beheerder dus ook groter. Staatsbosbeheer
heeft dus geen financieel belang bij de omvorming van duinbos naar open duin.
Vraag 3:
Staatsbosbeheer heeft voor de betreffende bossen tevens een vergunning aangevraagd voor het
verwijderen van de stobben en het afgraven van de humuslaag.
De Omgevingsdienst Noord Holland Noord (voorheen Regionale Uitvoeringsdienst RUD) schreef
Staatsbosbeheer op 17 september 2018 (zaaknummer 258225, blz. 4):

“Indien de herstelmaatregelen niet worden uitgevoerd is er minder ruimte voor economische
activiteiten”.
Klopt het dat als de bomen en humus worden afgevoerd er meer ruimte ontstaat voor
economische activiteiten, omdat dan vastgelegde stikstof uit het natuurgebied verdwijnt? Zo ja,
in welke mate en kunt u aangeven voor welke economische activiteiten? Graag een gemotiveerd
antwoord met zoveel mogelijk details.
Antwoord 3:
Nee, dat klopt niet.
De boskap en het afvoeren van de humus betreft een maatregel die is gericht op het behoud en
herstel van de voor Natura 2000 kwalificerende habitats in het gebied. Afvoer van stikstof om
daarmee economische activiteiten mogelijk te maken is niet het doel. Wel is het zo dat er een
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Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verleent de provincie subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van

(agrarische) natuurgebieden en landschappen. Jaarlijks berekent het onafhankelijke kennisinstituut Alterra (verbonden aan de

Universiteit van Wageningen) de normprijs (gemiddelde kosten – gemiddelde opbrengsten) per natuurbeheertype per hectare.
Afgesproken is dat de provincie 75% van de normprijs (en dus niet 100%) uitkeert aan de natuurbeheerder. Deze afspraak is

gemaakt met de 12 provincies en verschillende Manifestpartijen (waaronder terreinbeheerders). De afspraak leest u in Kamerstuk
33 576, nr. 6, bijlage 252784.
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indirect effect is omdat als de Natura 2000-doelen onder druk staan het verlenen van een
vergunning voor nieuwe economische activiteiten moeilijk is. De zin uit de brief van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) staat niet op zichzelf, maar moet worden
gelezen in verband met het destijds geldende Programma Aanpak Stikstof (PAS). De zin ziet op
het feit dat binnen het, inmiddels vervallen, PAS de afspraak gold dat herstelmaatregelen tijdig
moeten worden uitgevoerd zodat, ondanks het verlenen van vergunningen voor nieuwe
activiteiten, de Natura 2000-doelen kunnen worden gehaald.
Vraag 4:
Staatsbosbeheer heeft een leveringscontract met Stadsverwarming Purmerend waarin staat dat
zij gedurende een periode van 25 jaar maar liefst 100.000 ton aan houtsnippers leveren.
Tevens heeft Staatsbosbeheer in 2005 landelijk 30.000 ton houtsnippers geleverd aan Essent.
Kunt u aangeven wat Staatsbosbeheer precies gaat doen met de bomen uit de genoemde
bossen, mocht er tot kap worden overgegaan? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord 4:
Staatsbosbeheer gaat als volgt om met de gekapte bomen. Het stamhout (circa 77% van het
hout van de boom) wordt verwerkt tot zaaghout/emballagehout of plaatmateriaal. Dit kan weer
gebruikt worden in onder andere meubels en vloeren. De resterende 23% van het hout (stobbe
en top-hout) kunnen niet gebruikt worden voor het maken van planken. Dit hout wordt
verwerkt tot papier (circa 10% van het hout van de boom) of als snippers/brandhout (resterende
13% van het hout van de boom). Deze laatste 13% wordt afgevoerd naar biomassacentrales.
Vraag 5:
Momenteel wordt het Perspectief van de provincie inzake de Regionale Energie Strategieën
besproken en daarin wordt veel aandacht besteed aan wind- en zonne-energie.
Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat zij met de kap van de genoemde bossen de wind vrij
spel wil geven voor de ontwikkeling van de duinen.
Wat is momenteel het regime in de betreffende bossen inzake het plaatsen van windturbines en
zonneparken & wat zijn de gevolgen voor het regime als de bomen gekapt zouden worden?
Kunnen dan makkelijker windturbines en zonneparken geplaatst worden? Graag een
gemotiveerd antwoord.
Antwoord 5:

Het gebied blijft onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura 2000, de

bomenkap verandert daar niets aan. Op grond van de vigerende provinciale verordening zijn

binnen dit gebied geen windturbines en zonneparken toegestaan. In het kader van de Regionale
Energiestrategieën wordt momenteel gezocht naar nieuwe zoekgebieden voor wind- en zonne4
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energie. Door de provincie is verkend waar binnen de provinciale beschermingsgebieden extra
ruimte zou kunnen worden geboden aan windturbines en zonneparken en onder welke

voorwaarden. De resultaten van deze verkenning staan beschreven in het `Noord-Hollands

perspectief op de regionale energie strategieën’. Voor zowel NNN als Natura 2000 geldt dat

windturbines en zonneparken afdoen aan de beleidsdoelen van deze regimes, als gevolg van de
aanleg, het onderhoud en de afname in natuur-areaal. Als provincie zijn we daarom

terughoudend als het gaat om wind- en zon-ontwikkelingen in deze gebieden. Het is mogelijk
dat er in het gezamenlijke RES-proces voor bepaalde gebieden toch mogelijkheden worden

gevonden. Dit vraagt dan om een politiek-bestuurlijke belangenafweging. Overigens ziet de
provincie de Schoorlse Duinen niet als zoekgebied in dit RES-proces.
Vraag 6:
In de jaren 2009 t/m 2011 waren er zware branden in de duinen van Schoorl, Egmond en
Bergen, waardoor honderden hectare natuurgebied in vlammen opging. Wat heeft
Staatsbosbeheer gedaan aan natuurherstel in de betreffende gebieden en dan met name inzake
het herplanten van bomen? En is daar (provinciale) subsidie voor verstrekt? Zo ja, wat heeft
Staatsbosbeheer uiteindelijk met deze subsidie gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord met
zoveel mogelijk details, waaronder (indien mogelijk) een concreet percentage van het aantal
bomen dat uiteindelijk door Staatsbosbeheer is herplant.
Antwoord 6:
In totaal is in de periode 2009 t/m 2011 circa 255 hectare natuur verbrand, waarvan 42 hectare
bos. Bij het natuurherstel is op de verbrande gronden grotendeels ingezet op de uitbreiding van
grijs duin en andere niet-boshabitats. Dit in lijn met de Natura 2000-doelstellingen. In het
binnenduin, op de locatie waar de brand destijds doorbrak richting het dorp (nabij Catrijp),
geldt de doelstelling ‘binnenduinrandbos’. Hier hebben drie publieke plantacties
plaatsgevonden:


In 2012 zijn ca. 1.200 loofbomen geplant door voornamelijk scholen. De plantactie
is betaald met geld uit de sponsoractie Maan de Pyro.



In 2013 zijn ca. 1.600 loofbomen geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag. De
plantactie is betaald met sponsorgeld van het publiek en diverse ondernemers uit
Schoorl en omgeving. Daarna heeft één school nog bomen geplant op dezelfde
locatie. Dit is betaald door een lokale ondernemer.



Tenslotte is in 2017 nog een laatste plantactie uitgevoerd met Stichting Local Spirit,
waarbij samen met o.a. scholen en andere belangstellenden ca. 2.100 loofbomen
zijn geplant op een locatie langs de Groeterweg (vlakbij Catrijp). De Stichting Local
Spirit heeft de bomen en verdere kosten betaald.
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Er is na afloop van de branden geen provinciaal geld beschikbaar gesteld aan Staatsbosbeheer
voor het herplanten van bomen. Wel is vanuit het Rijks’ Calamiteitenfonds geld beschikbaar
gesteld aan Staatsbosbeheer, waarmee onder andere de beschadigde infrastructuur is hersteld
(die was kapotgereden door de brandweer tijdens het blussen van de diverse branden) en is
het verbrande bos gekapt en de verbrande stobben verwijderd.
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