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

: 19 februari 2020

: 17 maart 2020

Vragen nr. 15
Vragen van de heer dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie), mevrouw A.A.J. Jellema en de heer G.L.J.
Leerink (PvdA) over Bomenkap

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 19 februari 2020 door de leden van Provinciale Staten, de heer
dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie), mevrouw A.A.J. Jellema en de heer G.L.J. Leerink (PvdA), de

volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op 3 januari 2020 schreef de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola

Schouten, een brief aan de Tweede Kamer met daarin de ambities en doelen voor een nieuwe

Bossenstrategie. Deze ambities zijn in samenspraak met o.a. de provincies tot stand gekomen.
Voor het einde van het zomerreces van 2020 wil de minister samen met provincies een
complete Bossenstrategie met een uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende

instrumenten vaststellen. De ambities zijn groot: ‘We streven naar een netto uitbreiding van het
areaal bos in Nederland met 10% in 2030, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare’.

Het moge duidelijk zijn dat, om deze ambitie te doen slagen, álle provincies hun bijdrage zullen
moeten leveren. Ook Noord-Holland. De Provincie Brabant heeft inmiddels het initiatief

genomen voor een plan waarbij de komende tien jaar maar liefst 40 miljoen nieuwe bomen

zullen worden geplant. Als PvdA-NH en CU-NH fracties onderschrijven we de nieuwe ambities
van rijk en provincies van harte maar deze grote nieuwe ontwikkeling kan in de ogen van

bovengenoemde fracties niet los worden gezien van reeds in gang gezette ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en natuurontwikkeling.
Wij willen het College daarom het volgende vragen:
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:

Deelt het college de verwachting van de PvdA- en CU- fracties dat ook in de provincie Noord-

Holland de komende jaren een groot aantal hectaren nieuw bos zal moeten worden aangeplant
als uitvloeisel van de nieuwe Nederlandse Bossenstrategie?
Antwoord 1:

Ja. Recent hebben wij uw Staten in onze brief nr. 1370926/1371108 geïnformeerd over de

Bossenstrategie. Voor een uitgebreider antwoord op deze vraag verwijzen wij naar deze brief.
Kort samengevat hebben wij uw Staten laten weten dat wij de komende maanden in

samenspraak met betrokken partijen, met name groenbeheerders, bezien wat het aandeel van
onze provincie kan zijn in de ambitie om vóór 2030 in Nederland 37.000 hectare nieuw bos

aan te planten. Daarbij leggen wij onder meer een relatie met onze bestaande doelen voor het

natuurbeleid, waaronder die voor weidevogels. Koppeling aan de energietransitie en een goede
landschappelijke inpassing zijn voor ons vanzelfsprekende aspecten die wij meenemen in de
uitwerking.
Vraag 2:

Is het college in staat op basis van de omschreven ambities een indicatie/bandbreedte aan te
geven m.b.t. het te verwachten aantal hectaren nieuw aan te planten bos in Noord-Holland?
Antwoord 2:

Nee, op dit moment is dat nog niet mogelijk. Zie ook ons antwoord op vraag 1.
Vraag 3:

In de brief van de minister wordt gemeld dat provincies door de minister betrokken of

geconsulteerd zijn, in de opmaat naar een nieuwe Bossenstrategie. Wat is de inbreng van de
Provincie Noord-Holland geweest?
Antwoord 3:

In IPO-verband is ambtelijk en bestuurlijk gesproken over de brief van de minister aan de

Tweede Kamer en de daarbij behorende notitie ‘Ambities en doelen Bossenstrategie van Rijk en
provincies’. Daarbij waren wij ook betrokken. Ook in de uitwerkingsfase, komend half jaar, zal

de inbreng van de afzonderlijke provincies worden afgestemd, om te bezien of we samen
daadwerkelijk de gestelde ambities realiseren.
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Vraag 4:

Is het college met ons van mening dat het verstandig is nu reeds op de nieuwe Bossenstrategie
te anticiperen door de noodzakelijke zoektocht naar hectaren voor toekomstig bos gelijk op te
laten lopen met andere reeds in gang gezette ontwikkelingen, zoals het realiseren van 3000

hectare nieuwe natuur en de gebiedsgerichte aanpak in het kader van de stikstofproblematiek?
Antwoord 4:

Ja. Bij de inventarisatie die wij in onze brief aan uw Staten aankondigden (zie ons antwoord op
vraag 1) betrekken wij zeker de mogelijkheden voor combinaties met deze andere actuele
dossiers.
Vraag 5:

Tevens stelt de minister in haar brief dat ontbossing, in het kader van herstelmaatregelen

stikstof, nodig kan zijn maar dat ‘ontbossing dat is uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en
de komende tijd moet worden uitgevoerd, met terugwerkende kracht ruimhartig zal worden
gecompenseerd’. In Noord-Holland betreft dit niet alleen de voorgenomen bomenkap door

Staatsbosbeheer in Schoorl, maar tevens de voorgenomen boskap door PWN, tussen Bergen en
Bergen aan Zee (artikel in het Noord Hollands Dagblad, van zaterdag 8 februari jl.). Bezien in
het licht van de uitspraak van de minister, wat betekent dit compensatieprincipe voor de

hectaren bos die in de Schoorlse duinen en tussen Bergen en Bergen aan Zee (door SBB en

PWN) op de nominatie staan om gekapt te worden? Worden deze gecompenseerd, en zo ja, is al
duidelijk waar en wanneer?
Antwoord 5:

Ja. In onze brief aan uw Staten hebben wij u laten weten dat ook in Noord-Holland al het bos

dat sinds 2017 is of nog moet worden gekapt om de biodiversiteit te verbeteren, wordt

gecompenseerd. Wanneer en waar de compensatie plaatsvindt onderzoeken wij de komende

maanden.

