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Een aantal bewoners van Zuid-Holland maakt zich zorgen over de hoeveelheden

bomenkap in en buiten de bebouwde kom. Ook bereikte een aantal berichten de

fractie dat dit in sommige gevallen mogelijk de kap van gezonde, monumentale bomen

betreft1. Aangezien momenteel nog geen commissievergaderingen plaatsvinden om

hierover in gesprek te gaan, stellen we graag enkele vragen:

1. Klopt het dat momenteel meer bos in de provincie verdwijnt dan er bijgeplant wordt?

 

Antwoord

Nee. 

 

2. Over welke soort bomenkap kan de provincie regels opstellen en welke regels zijn

hierover opgenomen in de Omgevingsverordening?

 

Antwoord

§ 3.9.5 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland gaat over houtopstanden en

herbeplanting. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze paragraaf welke als bijlage bij

deze antwoorden is toegevoegd. Deze paragraaf heeft echter geen betrekking op

houtopstanden van minder dan 10 are groot, of op de andere uitzonderingen genoemd

in artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, zoals de houtopstanden binnen de

bebouwde kom. 

 

Overigens zijn hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming en § 3.9.5 van de

Omgevingsverordening niet gericht op het tegengaan van kap, maar op het borgen

van herplant of natuurlijke verjonging, zodat het bos als bos in stand blijft.

                                                          
1 AD, 10 april 2019, ‘Debat over gezonde bomenkap geeft demonstranten Paleisplein weer hoop’,
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-
hoop~aebc6922/ 

https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/
https://www.ad.nl/den-haag/debat-over-gezonde-bomenkap-geeft-demonstranten-paleisplein-weer-hoop~aebc6922/


Pagina 2/2 

 

3. Momenteel woedt tevens een discussie over hout, in de vorm van biomassa, als

klimaatneutrale energiebron2. Kunt u inzichtelijk maken in hoeverre en in welke

hoeveelheden houtsnippers in de provincie Zuid-Holland worden aangeboden als

biomassa?

 

Antwoord

De provincie houdt daar zelf geen registratie van bij; de Rijksdienst voor Onder-

nemend Nederland houdt een landelijk overzicht bij van biomassastookinstallaties. In

dit overzicht wordt ook de hoeveelheid biomassa per installatie vermeld. Het overzicht

is te raadplegen via:

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9e9bfcb647448ce97a

d0fbb8f05f7c7 

Den Haag, 4 juni 2019           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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

                                                          
2 Nieuwsuur, 4 april 2019, ‘Is hout stoken groener dan kolen? Een vurig debat’,
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2279034-is-hout-stoken-groener-dan-kolen-een-vurig-debat.html 
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