
Van: KDuijsters  

Verzonden: donderdag 28 november 2019 12:21 

Aan: Beerendonk van, André (PJA); Otten, Paul (P); Wolfs, Madeleine (M)  

Onderwerp: Rondvraag commissie ruimte van 4 dec 2019 

 
Hallo griffie, 
 
Zouden jullie onderstaande vragen bij de rondvraag willen plaatsen. 
 
Fractie Goubet-Duijsters wil de stand van zaken weten m.b.t. de bosgroep en hebben de 
navolgende vragen: 
 
Wanneer wordt de beheervisie van bosgroep Zuid-Nederland ter vaststelling aan de raad 
voorgelegd? Op dit moment is er nl nog altijd sprake van een concept beheervisie, die niet 
eerder is vastgesteld. 
 
Als antwoord op vraag 8 commissie ruimte en economie d.d.3 april (is er aanleiding voor het 
college om in overleg te treden met de bosgroep om wijzigingen aan te brengen in de 
beheervisie en/of het beheerplan):Binnenkort gaan partijen, inderdaad met elkaar in overleg 
om de gewenste verbeteringen te bespreken met betrekking tot de beheersovereenkomst, de 
beheervisie, het beheerplan en het jaarlijkse werkplan. 
-Wanneer heeft dit gesprek plaatsgevonden? Zo ja, welke concrete afspraken zijn er gemaakt. 
Zo nee, waarom niet? 
-Welke aangedragen zienswijzen, vragen en opmerkingen m.b.t. het uitgevoerd beheer van dit 
voorjaar zijn meegenomen in dit gesprek? 
-Welke afspraken zijn gemaakt over schade inrij sporen en het takhout? 
 
Als antwoord op vraag 7 De opbrengst uit de verkoop van stamhout bedraagt circa 8600 Euro 
excl. btw. Wat is de exacte opbrengst aan de hand van de werkbonnen? In het recente 
persbericht wordt gesproken van 600 kuub hout, afkomstig van ongeveer 800 risicovolle, 
instabiele of ongewenste bomen die zijn gekapt en afgevoerd. 
 
Het werkplan voor 2020 dient voor 1 december van dit jaar aangeboden te worden. Is dit 
reeds gebeurt. Zo nee, wanneer wordt dit aangeboden? 
 
In de beheervisie paragraaf 2.1 tot en met 2.2.6 staan doelstellingen. Wat is er op basis van 
deze doel en subdoelstellingen in de afgelopen vier jaar opgepakt en uitgevoerd? 
Wij willen graag de jaarverslagen van de afgelopen 4 jaren ontvangen m.a.w. de schriftelijk 
verslagen van de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele afwijkingen en de schriftelijke 
verantwoording in de vorm van financiële jaaroverzichten. 
 
Is de gemeente voornemens voorafgaand aan de beheer en uitvoeringsplannen,  de dialoog 
aan te gaan met inwoners en belanghebbenden en in te zetten op actieve informatie 
voorziening? Hoe gaat u dit aanpakken? 
(Het protocol van de Unie van bosgroepen schaart onder belanghebbenden alle personen of 
organisaties waarop het beheer direct of indirect van invloed kan zijn: buren, omwonenden, 
bosarbeiders, aannemers, jachthouders, pachters, en organisaties die namens belanghebbenden 
kunnen spreken(vakbonden, natuurorganisaties, milieuwerkgroepen, maar ook lokale 
bewoners die interesse tonen of getoond hebben in de activiteiten van de beheerder) 
 
--  
Met vriendelijke groet, Karin Duijsters Fractie Goubet-Duijsters 0610467823 


