
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bomenstichting Achterhoek, Stichting De Woudreus en

Stichting tot behoud van het Schoorlse en

Noordkennemerduingebied

p/a

Dillenburg 112

7242 BE  LOCHEM

Onderwerp

Reactie op mail over kritiek op beheer door

Staatsbosbeheer.

 

Geachte besturen van de Bomenstichting Achterhoek, de Stichting De Woudreus en de Stichting tot

behoud van het Schoorlse en Noordkennemerduingebied, 

Gedeputeerde Staten
 

Contact

T 070 - 441 61 90

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-682060921
DOS-2019-0001188
Uw kenmerk

-
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 4 februari jl. zond u een mail aan de fractievoorzitters van Provinciale Staten in Zuid-Holland

met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. De fracties in Provinciale Staten hebben ons

verzocht om een reactie te geven. Hierbij geven wij u deze reactie. Wij beperken ons daarbij tot

de Zuid-Hollandse situatie en gaan niet in op de genoemde, buiten onze provincie gelegen

voorbeelden.

 

Bij het terreinbeheer moet c.q. wil Staatsbosbeheer rekening houden met een veelheid van

belangen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan natuur, recreatie, landschap, cultuur-

historie, houtproductie en dierenwelzijn. Regelmatig pleiten organisaties en belangengroepen die

affiniteit hebben met een of meerdere van deze belangen, ervoor om meer voorrang te geven aan

juist dat belang c.q. die belangen. 

 

Ter illustratie wijzen wij erop dat bijvoorbeeld eerder bij ons door een belangengroepering juist is

gepleit voor méér houtproductie en houtoogst, hetgeen haaks lijkt te staan op een deel van uw

wensen.

 

Dergelijke pleidooien worden gericht aan Staatsbosbeheer en aan andere natuurbeherende

organisaties. Maar ook ons bereiken dergelijke pleidooien vanwege onze rol in het natuurbeheer,

onder meer doordat wij - binnen onze provincie - in veel gevallen het natuurbeheer subsidiëren. 

 

Wij nemen kennis van uw wensen. Maar sprekend over de Zuid-Hollandse situatie herkennen wij

uw kritiek niet. Ook in onze gesprekken met Staatsbosbeheer zien wij dat daar sprake is van een

evenwichtige belangenafweging.

http://www.zuid-holland.nl
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Ter informatie voegen wij de beantwoording van recente statenvragen over ditzelfde onderwerp

als bijlage toe. 

 

Wij hopen dat wij hiermee onze positie hebben verduidelijkt.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen: 

- Beantwoording Statenvragen 3481 over Verdwijnen bosgebied en bomenkap in Zuid-Holland

 


