
 

Van: Bomenstichting Achterhoek  
Verzonden: zondag 1 september 2019 12:08 
Aan: staten@fryslan.frl; 'Statengriffie' <statengriffie@provinciegroningen.nl>; 
Statengriffie@drentsparlement.nl; 'Statengriffie' <statengriffie@overijssel.nl>; Griffie 
<Griffie@flevoland.nl>; Griffie@gelderland.nl; statengriffie@provincie-utrecht.nl; 
statengriffie@noord-holland.nl; 'Statengriffie' <Statengriffie@pzh.nl>; statengriffier@zeeland.nl; 
statengriffie@brabant.nl; staten@prvlimburg.nl 
Onderwerp: Videofilm als aanvulling op Reactie op KAMERBRIEF van Minister Schouten m.b.t. 
ONTWIKKELING van een BOSSENSTRATEGIE  
 

Aan: de fractievoorzitters van de politieke partijen van de Provinciale Staten 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Het team van Kunstenaars van de Stichting Tropism Art & Science Collective (www.tropism.eu) heeft 
voor ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming 
(https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html) een no budget 
film gemaakt over de biomassa kaalkap die al sinds enige jaren plaatsvindt in ons land, niet in de 
laatste plaats vanwege de perverse subsidieprikkel die hiermee gepaard gaat. 
Deze sluit aan bij onze brief aan Minister Schouten m.b.t. het huidige beleid, waarover wij u 
onderstaand al eerder berichtten. 

Zij maakten deze film ook vooral als voorlichtingsfilm voor politici en beleidsmakers waarvan een 
groot deel zich helaas nog steeds niet bewust lijkt te zijn van de omvang van deze zeer schadelijke 
gang van zaken, in de hoop bij te dragen aan bewustwording: 
https://youtu.be/fAYwd15WqEY 
Wij hopen van harte dat u aan deze film en onze brief aan de Minister aandacht zult willen besteden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bomenstichting Achterhoek,  
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel info@woudreus.nl 
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied,  

 
 
Van: Bomenstichting Achterhoek  
Verzonden: zaterdag 17 augustus 2019 16:55 

Aan: 'staten@fryslan.frl'; 'Statengriffie'; 'Statengriffie@drentsparlement.nl'; 'Statengriffie'; 
'griffie@flevoland.nl'; 'Griffie@gelderland.nl'; 'statengriffie@provincie-utrecht.nl'; 'statengriffie@noord-

holland.nl'; 'Statengriffie'; 'statengriffier@zeeland.nl'; 'statengriffie@brabant.nl'; 'staten@prvlimburg.nl' 

Onderwerp: Reactie op KAMERBRIEF van Minister Schouten m.b.t. ONTWIKKELING van een 
BOSSENSTRATEGIE  

 

Aan: de fractievoorzitters van de politieke partijen van de Provinciale Staten 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
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N.a.v. de aanhoudende discussie over het bossenbeleid in ons land heeft, zoals bekend, 
minister Schouten van LNV een brief aan de Tweede Kamer geschreven m.b.t. een 
Bossenstrategie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/20/kam
erbrief-over-ontwikkeling-van-een-bossenstrategie. 
 
Ondergetekenden hebben gezamenlijk een reactie geschreven op de inhoud van deze brief.  
Onmiskenbaar blijkt uit de tekst van haar brief dat de Minister, voor haar logischerwijs, deze 
brief heeft laten schrijven door Staatsbosbeheer (SBB). 
Een aantal zaken wordt o.i. echter op incorrecte wijze weergegeven; gebaseerd op onjuiste 
(wettelijke) gronden. Wanneer de minister de verdere ontwikkeling van deze 
bossenstrategie daarop zou baseren, zal dat o.i. niet resulteren in de juiste en hoognodige 
aanpassingen van het huidige bossen- c.q. natuurbeleid. 

Onze reactie is mede gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en op juridische gronden inzake Natura 
2000.  

Wij werken zeer nauw samen met deskundigen, wetenschappers en tientallen andere bomen- 
natuur- en belangenorganisaties, waarmee wij inmiddels het groeiend “Landelijk Netwerk Bossen- 
en Bomenbescherming” vormen. Tezamen bezitten wij veel expertise en zijn vooral onpartijdig.  

 
Onze brief is inmiddels aan de Minister verzonden zodat dat de inhoud hiervan hopelijk zal 
worden meegenomen tijdens het Kamerdebat over dit onderwerp op 12 september as.  
Mede gezien de actualiteit i.h.k.v. klimaat en duurzaamheid achten wij het van belang dat 
ook u en uw fractie op de hoogte worden gebracht van de inhoud hiervan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
Bomenstichting Achterhoek, 
Stichting De Woudreus,  
Stichting tot behoud van de Schoorlse en Kennemerduinen,  
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