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In de BEM-vergadering van 22 januari 2018 is afgesproken dat ik  terug zou komen op de vragen van de heer 
Schadelee (CU) over de provinciale beleidskaders voor vergunningverlening en bosbeleid. De heer Schadelee  
constateerde dat de provincie niet altijd het inzicht heeft wat gekapt en gestookt wordt en dat de provincie ook 
weinig of geen sturingsmogelijkheden heeft als die sturing beleidsmatig wel gewenst zou zijn. 

Onze wettelijke taak brengt dit beperkte inzicht met zich mee. Op grond van de Wet Natuurbescherming ontvangt 
de provincie vanaf januari 2017 z.g. kapmeldingen met daarop aangegeven o.a. de locatie en oppervlakte van het 
te kappen bos. De wet en onze eigen regelgeving vragen geen informatie over de hoeveelheden te kappen hout 
en ook niet over de bestemming van het te kappen hout. Over het dunnen van bos (hier en daar bomen kappen 
om de resterende bomen meer groeiruimte te geven) en de daarmee vrijkomende hout ontvangt de provincie ook 
geen informatie omdat dit voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming irrelevant is.  

Zoals opgenomen in de provinciale Natuurvisie en de Programmabegroting 2018 zal ik u dit jaar informeren of  
een strategisch bosbeleid noodzakelijk is. (zie Natuurvisie, 6.2.3 Verantwoord bosbeheer organiseren). Ik moet 
deze afweging echter nog maken. Ik kan nu wel aangeven dat het benutten van o.a. hout als biomassa voor 
energieopwekking, en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke sturingselementen richting de boseigenaren, , 
maar ook aspecten als biodiversiteit, recreatie, gezondheid, klimaatgevolgen, proportionaliteit en effectiviteit 
zullen worden meegenomen in deze afweging. Dit geldt ook voor actuele thema’s zoals Agrobosbouw e.d. 
Aspecten als klimaat en gezondheid komen ook in het kader van de Omgevingsvisie aan de orde. Daaruit zal 
blijken of, en hoe, klimaat en gezondheid een rol zal moeten gaan spelen in het provinciale omgevingsbeleid. 
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