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Nummer
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Onderwerp

Kappen van bos in Hoeksche Waard en aantasting leefgebied

damherten

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Kent u het bericht ‘Ophef na kap van 3 ha bos; communicatie was bagger en niemand wist ervan’? 1

Antwoord

Ja.

2. Is er vergunning verleend voor de kap van het bos  en zo ja waarom is er 3 ha bos gekapt? 

3. Kan de bomenkap worden stil gelegd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, onder welke voorwaarden en 

 gaat het college dit dan doen? 

Antwoord op de vragen 2 en 3 

Voor de velling van de houtopstand geldt geen vergunningsplicht, maar een meldingsplicht. Er is een

melding ingediend op grond van artikel 4.2, eerste lid Wet natuurbescherming. De melding is door de

Omgevingsdienst Haaglanden gecontroleerd op volledigheid en akkoord bevonden. De velling voldoet

daarmee aan de gestelde eisen vanuit de Wet natuurbescherming. En zal dus niet worden stilgelegd.

4. Op welke wijze zijn de belangen van de damherten en hun leefgebied meegewogen in de 

 vergunningverlening en welke voorwaarden zijn gesteld om het leefgebied van de damherten te 

 beschermen?  

Antwoord

De verwilderde damherten verblijven met name op gronden die particulier eigendom zijn en ingericht zijn

voor agrarisch gebruik. Er is in de Hoeksche Waard geen sprake van een wettelijk beschermd leefgebied

voor damherten. 

                                                                                      
1 https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ophef-na-kap-van-3-hectare-bos-communicatie-was-bagger-en-niemand-wist-

ervan~a38fafa5/  

https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ophef-na-kap-van-3-hectare-bos-communicatie-was-bagger-en-niemand-wist-ervan~a38fafa5/
https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ophef-na-kap-van-3-hectare-bos-communicatie-was-bagger-en-niemand-wist-ervan~a38fafa5/
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5 Bent u met ons van mening dat we juist zuinig moeten zijn met bestaande bomen, omdat zij veel 

 belangrijke functies vervullen op het gebied van tegengaan van klimaatverandering en een gezonde

 leefomgeving voor mens en dier?  

Antwoord

Binnen 3 jaar dient de initiatiefnemer van de velling op bosbouwkundig verantwoorde wijze de

houtopstand op dezelfde locatie te herplanten. Indien de initiatiefnemer de herbeplanting op een andere

plek dan de plek waar de velling heeft plaatsgevonden wil herplanten, dient hiervoor een

ontheffingsaanvraag te worden ingediend met een compensatieplan bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Op deze wijze wordt er geen afbreuk gedaan aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. 

6  Hoe valt deze bomenkap van 3 ha te rijmen met het provinciale bos- en bomenbeleid? 

Antwoord

De velling voldoet aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming. Er zijn geen extra verplichtingen vanuit

het bos- en bomenbeleid. Ook ligt de locatie niet binnen het Natuurnetwerk Nederland, waar via

certificering van de beheerders extra gestuurd wordt op duurzaam bosbeheer.

Vanuit bos- en bomenbeleid is het naast de verplichting om bomen terug te planten, wenselijk om bij de

herplant extra variatie in soorten aan te brengen. De gevelde opstand bestond uit monocultuur van

populier en een stukje es. De initiatiefnemer is echter niet verplicht om een gevarieerder bestand van

bomen- en struiken terug te planten. Omdat er op deze locatie wel kansen zijn om de biodiversiteit in de

toekomst te vergroten, wordt contact gezocht met de initiatiefnemer om de mogelijkheden hiervoor te

bespreken.

7   Is u bekend dat dit het leefgebied is van damherten, zoals ook op een kaartje van de 

 Omgevingsdienst Haaglanden is bevestigd (zie bijlage), dat nu is vernietigd en mag dit zomaar? 

Antwoord 

Het kaartje behorende bij het besluit (kenmerk: ODH-2020-00146189) van de Omgevingsdienst

Haaglanden geeft het gebied aan waarbinnen gebruik gemaakt kon worden van de opdracht om de

verwilderde damherten tot nul te reduceren. Als provincie hebben wij geen (beschermd) leefgebied

aangewezen voor de verwilderde damherten in de Hoeksche Waard. Zie ook het antwoord op vraag 4.

8. Bent u met ons van mening dat de damherten in de Hoeksche Waard, als beschermde inheemse 

 soort, onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming vallen en dus beschermd moeten 

 worden (zoals ook door de uitspraak van de Raad van State is bevestigd)? Zo nee, waarom niet? 

9. Op welke wijze worden de damherten door de provincie beschermd en is dit voldoende? 

Antwoord op vraag 8 en 9

Het gaat hier om verwilderde dieren. Damherten komen niet van nature voor in de polders van de

Hoeksche Waard. Deze damherten zijn rond het jaar 2000 ontsnapt uit privébezit. De rechtbank heeft

aangegeven dat de provincie een nieuw besluit moet nemen en heeft geen uitspraak gedaan over de

status (beschermd of verwilderd) van de dieren. 

10. Op welke wijze wordt het leefgebied van de beschermde damherten hersteld? 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 4.
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11. Welke compensatie vindt er plaats voor het verloren gegane bos en wanneer wordt dit gerealiseerd? 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 5. 

Den Haag, 1 november 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

ir J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

Bijlage


