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Onderwerp
Houtkap in Zuid-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Momenteel vindt om meerdere ‘redenen’ een massale houtkap plaats. Inwoners
van Zuid Holland hebben zich gemeld met vragen over deze houtkap.
De volgende vragen zijn bedoeld om de houtkap, voor zover die in de provincie
ZH plaatsvindt in kaart te brengen en de al dan niet betrokkenheid van de
Provincie te verhelderen.

1.

Op basis van welke regelgeving vindt deze houtkap plaats, die in Nederland
wordt gerealiseerd plaats?
Indien er sprake is van regelgeving door de EU: wat is de aard van de
regelgeving; Richtlijn? Anderszins….
Antwoord
Houtkap vindt plaats op initiatief van de grondeigenaar. Deze dient zich daarbij te
houden aan de op de desbetreffende locatie geldende regelgeving. Afhankelijk
van de locatie bestaat de geldende regelgeving uit de gemeentelijke verordening,
hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming of uit het gestelde in § 3.9.5 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland; deze paragraaf is als bijlage bij deze
antwoorden toegevoegd. Er is geen Europese regelgeving met een directe relatie
tot houtkap.
Hierbij merken wij op dat de gestelde regels bij of krachtens de Wet
natuurbescherming geen betrekking hebben op alle houtopstanden. Zo stelt de
wet geen regels over dunningen of over het vellen van houtopstanden van minder
dan 10 are groot of houtopstanden binnen de bebouwde kom.
De relevante bepalingen uit de Wet natuurbescherming en de
Omgevingsverordening zijn overigens niet gericht op het tegengaan van kap,
maar op het borgen van herplant of natuurlijke verjonging, zodat het totale areaal
aan bos in stand blijft.
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Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat er op dit moment veel kap van
essen plaatsvindt. De belangrijkste aanleiding hiervoor is de massale aantasting
van deze bomen door de essentaksterfte. Kap is noodzakelijk vanwege de daaruit
voortvloeiende veiligheidsrisico's.

2.
3.
4.

Op welke plaatsen in Zuid-Holland vindt momenteel houtkap plaats?
Voor welke gebieden/ gemeenten in Zuid-Holland staat houtkap op het
programma?
Kunt u voor de kavels waar houtkap plaatsvindt of waar houtkap wordt voorbereid
aangeven wat per kavel de reden is voor de houtkap?
Antwoord op de vragen 2, 3 en 4
Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) houtkap in Zuid-Holland kunnen wij
niet geven. Een groot deel van de houtkap is namelijk niet-meldingsplichtig op
grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast geldt voor een deel van de
gevallen die wel meldingsplichtig zijn dat deze gemeld moeten worden bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Slechts een deel van alle
gevallen van houtkap moet worden gemeld bij de Omgevingsdienst Haaglanden
die deze taak namens de provincie uitvoert. Zodoende zijn bij ons slechts die
zaken bekend waarbij wij betrokken zijn als bevoegd gezag op grond van de Wet
natuurbescherming, of als eigenaar van de grond. Een eigenaar of beheerder kan
diverse redenen hebben om over te gaan tot houtkap. De essentaksterfte is
momenteel een belangrijke reden (zie ook het antwoord op vraag 1 )

5.

Door welke instanties- Staatsbosbeheer/ Natuurmonumenten, etc.- wordt deze
houtkap gerealiseerd.
Antwoord
Alle grondeigenaren kunnen houtkap (laten) uitvoeren.

6.

Kunt u aangeven of er enige betrokkenheid is van de provincie en zo ja wat de
aard is van die betrokkenheid : hulp bij planning, verlenen vergunningen etc.?
Antwoord
Zie antwoord op de vragen 2, 3 en 4. Bij een groot deel van de houtkap is de
provincie niet betrokken. Slechts indien hoofdstuk 4 van de Wet
natuurbescherming van toepassing is, zijn wij betrokken. Deze betrokkenheid
bestaat in dat geval uit het registreren van kapmeldingen en het controleren of er
tijdig herplant dan wel natuurlijke verjonging plaatsvindt.

7.

Indien er betrokkenheid is verzoeken wij u aan te geven op basis van welke
besluitvorming die betrokkenheid plaatsvindt/ plaatsgevonden heeft.
Antwoord
De provinciale betrokkenheid is gebaseerd op het gestelde in hoofdstuk 4 van de
Wet natuurbescherming.
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8.

Kunt u een overzicht geven van het aantal en de plaatsen in de provincie ZuidHolland waar Biomassacentrales voor de verbranding van biomassa staan?
Antwoord
De provincie houdt daar zelf geen registratie van bij; de Rijksdienst voor Ondernemend 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

9.

Is de provincie op enigerlei wijze bij de (bouw vergunning?) en exploitatie
(milieuvergunning?) van deze biomassacentrales betrokken?
Antwoord
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor biomassastookinstallaties vanaf
15 MW. Uit het stelsel van de wetgeving volgt dat de bevoegdheid dan geldt voor
zowel de bouwvergunning als voor het milieudeel. Voor biomassastookinstallaties
onder de grens van 15 MW is de gemeente bevoegd gezag voor beide aspecten,
tenzij Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn op grond van andere aspecten
voor een inrichting. In dat geval wordt de biomassastookinstallatie met de
vergunningverlening meegenomen.
De provincie kan ook betrokken zijn via een eventueel benodigde vergunning op
grond van de Wet natuurbescherming vanwege uitstoot en depositie van stikstof .

10.

Is de provincie bestuurlijk betrokken bij de verplichte herplant van bomen? Zo ja,
klopt het dat er minder bomen worden aangeplant dan gekapt?
Antwoord
Ja, de provincie is als toezichthouder betrokken bij de herplant. Het is onjuist dat
er in Zuid-Holland minder bomen zouden worden aangeplant dan gekapt.

Den Haag, 4 juni 2019
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