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__________________________________________________________________________________
Geachte raadsleden,
Op 30 augustus 2022 ontvingen wij vragen van de fractie Gezond Verstand Goirle Riel over de
bomenkap in Boschkens. Het gaat om schriftelijke vragen volgens artikel 32 op basis van Reglement
van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden:
Pro Actief heeft reeds een aantal vragen gesteld m.b.t. de bekend geworden bomenkap. Wij willen
daar de volgende vragen aan toe voegen;
In de media vernamen wij dat de gepleegde kap niet vergunningplichtig zou zijn.
In dit kader hebben wij de volgende vragen:
Staat het betreffende bos of bosgebied op de zogenaamde groene kaart?
Antwoord: Ja.
Valt het bos onder de boswet
Antwoord: Nee, de Boswet bestaat niet meer sinds 1 januari 2017. De meeste regelingen van de
Boswet zijn vanaf die datum overgenomen in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het bos valt deels
onder de Wnb, omdat het bos deels binnen de bebouwde kom Wnb ligt. Dit gedeelte valt onder het
bevoegd gezag van de gemeente. De regels van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gelden
hier. Het deel dat buiten de bebouwde kom Wnb ligt, valt onder het bevoegd gezag van de provincie.
Is voor deze kap een melding gedaan bij 'Dienst Regelingen', het agentschap van het
Ministerie van Economische Zaken (www.drloket.nl).
Antwoord: Nee, Dienst Regelingen bestaat niet meer. We hebben ook geen melding gedaan bij het
bevoegd gezag van de Wnb (de provincie) voor het kappen van deze houtopstanden, omdat het
kappen van de houtopstand valt onder een vrijstelling van zowel het kapverbod in de APV als de Wnb.
Is de gemeente conform artikel 15.3 van de Boswet beperkt in haar bevoegdheid om ten
opzichte van de Boswet aanvullende regels te stellen ter bewaring van deze
houtopstanden?
Antwoord: Nee, dit wetsartikel is niet overgenomen in de Wnb.
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Is er door een deskundig bureau onderzoek uitgevoerd of door het kappen en intensief
snoeien van dit bos voortplantings- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren zouden
worden aangetast?
Antwoord: Ja, we hebben ruim voor de werkzaamheden zogenaamde quickscans uit laten voeren
door een ecoloog voor zowel Boschkens-Oost als Boschkens-West. Hierbij beoordeelt en rapporteert
de ecoloog welke beperkingen er mogelijk zijn vanuit de Wnb ten aanzien van natuurgebieden en
soortbescherming. De conclusie van deze onderzoeken was dat de kans op overtredingen met de Wnb
met de beoogde werkzaamheden was uitgesloten onder de voorwaarde dat we het werk buiten het
broedseizoen uitvoerden en er werd gewerkt volgens een Ecologisch Werkprotocol (EWP). Dit EWP is
een leidraad om het zorgvuldig werken binnen de kaders van de Wnb te borgen. De aannemer heeft
gewerkt volgens het EWP. Hun personeel is daarvoor opgeleid. Er waren geen broedende vogels of
(verblijfplaatsen van) beschermde planten of dieren aanwezig. We hebben hiermee zorgvuldig
gehandeld volgens de wet.
Als de werkzaamheden inderdaad zouden leiden tot aantasting of
vernietiging is hiervoor dan een ontheffing aangevraagd bij 'Dienst Regelingen', het
agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (www.drloket.nl)?
Antwoord: Nee, een ontheffing voor deze werkzaamheden was niet nodig.
Uit de media vernemen wij dat een beroep wordt gedaan op de vrijstelling wegens
dunning. Wij lezen dit als het maximaal snoeien van 40% van de kroon van een boom.
Blijkbaar legt de gemeente dit uit als het kappen van 40% van de totale kroonprojectie
van een houtopstand. Betekent dit dat particulieren ook vergunningsvrij 40% van de
kroonprojectie van hun houtopstand mogen kappen? Ook als die houtopstand met de
buurt en het omliggend bos tezamen één houtopstand vormt? Zo ja, is dit ook conform
het in de afgelopen jaren gevoerde beleid?
Antwoord: Ja, een dunning geldt ook voor particulieren. Voorwaarde is dat de kap bedoeld is ter
bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand. Met houtopstand bedoelen we een of
meerdere bomen die een zelfstandig geheel vormen doordat de kronen een sluitend geheel vormen.
Het is dus een onderhoudsmaatregel. Als bomen om een andere reden in een bos worden gekapt, is
afhankelijk van de dikte wel een vergunning of melding nodig.
Wij betreuren dat er onder de inwoners van Goirle blijkbaar zoveel commotie ontstaat over
het “onderhoud” van de Goirlese bossen. Wij denken dat dit te wijten is aan een te beperkte
informatievoorziening.
Wat heeft de gemeente gedaan om de inwoners van Goirle op de voorhand te informeren
over het voorgenomen onderhoud en de benodigde kap?
Antwoord: De aannemer heeft de direct aanwonenden een huis-aan-huis brief in de bus gedaan. Dit
was een uitnodiging voor het boscafé. Tijdens het boscafé kregen de aanwezigen uitleg van een
deskundige over de geplande werkzaamheden en was er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook
het biodiversiteitsteam hebben we in een ambtelijk overleg uitgenodigd voor deze boscafés.
Achteraf was het misschien beter geweest om niet alleen de direct omwonenden te informeren, maar
dit ook breder te communiceren in de gemeente.
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Is er een onderhoudsplan opgesteld door een daartoe gespecialiseerde organisatie, zo ja
kunnen wij dit inzien?
Antwoord: Nee, er is geen onderhoudsplan gemaakt. We voeren eens in de tien jaar bosonderhoud
uit. Dit doen we voor de veiligheid van onze inwoners en het versterken van biodiversiteit en
bosontwikkeling. Voor de financiële meerjarenramingen wordt gewerkt aan een onderhoudsplan voor
landschapselementen. Bossen zijn hier onderdeel van.
In hoeverre is het Biodiversiteitsteam betrokken geweest bij de totstandkoming van het
onderhoudsplan?
Antwoord: Er is nog geen onderhoudsplan.
Voor zover er een omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden, wat is er gebeurd met de
daaruit voortgekomen input?
Antwoord: Wij gaan ervan uit dat u met omgevingsdialoog het boscafé bedoeld. Daar waar nodig en
mogelijk hebben wij lokale informatie die bewoners hebben gemeld meegenomen bij de uitvoering
van de werkzaamheden, passend binnen de visie en doelstelling van de gemeente.
Ten aanzien van de uitvoering:
Wat is de concrete opdracht geweest aan de uitvoerende instantie
Antwoord: De opdrachten voor zowel Boschkens-Oost en Boschkens-West waren hetzelfde en luidden
als volgt:
• Er wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht.
• Er ontstaat draagvlak bij omwonenden en overige belanghebbenden.
• Het aantal boomvormers in het bos wordt met gemiddeld 20 procent teruggedrongen.
• De ecologische waarden van het bos worden versterkt en de diversiteit aan soorten wordt
vergroot.
In hoeverre is deze gecontroleerd en is de uitvoering goed bevonden?
Antwoord: Onze toezichthouder heeft toezicht gehouden op het werk. Het werk is volgens opdracht
uitgevoerd. Het werk is ook nog gecontroleerd door een handhaver van de Omgevingsdienst Brabant
Noord die namens de provincie controles uitvoert op handhaving van de Wnb. Hij heeft geen
bijzonderheden geconstateerd.
Wat zijn de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden?
Antwoord: De kosten voor de werkzaamheden in Boschkens-Oost bedragen € 24.715,- en van
Boschkens-West bedragen € 24.350,- exclusief BTW. Dit is voor het vooronderzoek, communicatie,
blessen en de rooiwerkzaamheden.
Verder zien wij de rapportage(s) waarin vastgelegd is welke bomen gekapt zouden worden en
met welke reden. Ook al is het onder het mom van “dunning” gebeurd zien wij toch graag de
complete motivatie in.
Antwoord: De opdracht is uitgevoerd binnen de doelstellingen (zie bij vraag over de opdracht). Er ligt
geen motivatie per boom. Bij bosonderhoud gaat het er niet om welke bomen er worden gekapt,
maar het resultaat dat we willen bereiken met het onderhoud. De bomen zijn gekapt volgens de
algemene motivatie voor deze dunning, namelijk het versterken van de biodiversiteit, veiligheid en
ontwikkeling in de bosgebieden, binnen de wettelijke zorgplicht.
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Graag zien wij in tijdsvolgorde de communicatie in die is gevoerd rondom deze “dunning”.
Antwoord: Hieronder een overzicht van de communicatie over de werkzaamheden:
• Woensdag 15 juni zijn de uitnodigingen voor het boscafé huis-aan-huis bezorgd bij direct
aanwonenden;
• Zondagmorgen 26 juni boscafé Boschkens-Oost, met rondleiding;
• Zondagmiddag 26 juni boscafé Boschkens-West, met rondleiding;
• Woensdag 13 juli extra rondwandeling biodiversiteitsteam, op initiatief gemeente;
• Donderdag 4 augustus extra uitleg ter plaatse met lid biodiversiteitsteam;
• Dinsdag 16 augustus persbericht;
• Woensdag 31 augustus artikel gemeentepagina Goirles Belang;
• Op diverse momenten bewoners te woord staan met vragen via telefoon of Fixi.
__________________________________________________________________________________

