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Naam & fractie : Harry Broekhuijs, SP fractie

Onderwerp : Kaalslag op het platte land

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk 
te beantwoorden:

Naar aanbieding van het artikel van RTVOost over de stille kaalslag op het platteland, waarin 
Landschap Overijssel aan de noodklok trekt en vind dat de Provincie moet ingrijpen en naar 
aanleiding van eigen waarnemingen en onderzoek (zie foto’s) heeft de SP-fractie de volgende 
vragen;

1) Is de gedeputeerde/het college op de hoogte van het artikel dan wel de zorgen van 
    Landschap Overijssel? http://www.rtvoost.nl/nieuws/288480/landschap-overijssel-stille-
kaalslag-op-het-platteland-gaande-provincie-moet-ingrijpen

In het artikel van Landschap Overijssel gaat het voornamelijk over de kaalslag die ontstaat doordat 
boeren houtwallen verwijderen die het werk in de weg zitten en de kostprijs verhogen. Landschap 
Overijssel vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en vindt dat de “Provincie” moet ingrijpen. 
De SP-fractie deelt deze zorgen en wil in overleg komen met een motie.
Naast deze sluipende ontwikkeling is er ook een nieuwe ontwikkeling gaande die het probleem van 
de kaalslag snel en drastisch vergroot, namelijk het “snoeien” van bomen langs wegen en het 
uitdunnen (halveren) van houtwallen in het buitenwegen en langs snelwegen etc.
Het snoeien van bomen langs wegen dient voornamelijk 2 redenen; voorkomen van gevaarlijke 
situaties en overhangende takken onder de 6 meter snoeien zodat het verkeer ongehinderd door kan.

2) Is de gedeputeerde/het college op de hoogte dat er bomen worden gesnoeid met blijkbaar
    andere doelen dan hierboven beschreven? Kent de gedeputeerde/het college de nieuwe
    doelstellingen? En zo ja, welke zijn dat?

3) Is de gedeputeerde/het college op de hoogte dat dikke takken die niet boven de weg
    hangen en die geen gevaar vormen, nu worden gesnoeid?

4) Is de gedeputeerde/het college op de hoogte dat er nu 30 maal meer houtsnippers
    worden opgehaald door het huidige snoeien?

5) Is de gedeputeerde/het college op de hoogte dat er in 20 jaar tijd niet zoveel is uitgeruimd
    en gesnoeid als nu?

6) Kan de gedeputeerde/het college aangeven waardoor dit enorme verschil nodig is?

7) Is er volgens de gedeputeerde/het college een link te leggen met de behoefte aan
    houtsnippers voor de hout-gestookte biomassa-installaties?
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8) Wanneer vraag 7 met “nee” beantwoord wordt, kan Is de gedeputeerde/het college dan 
    aangeven waarvoor deze enorme hoeveelheid houtsnippers wordt gebruikt? 

9) Is de gedeputeerde/het college het met mij eens dat de uitruim/snoei oogst van 20 jaar
    die nu in 1 keer wordt binnen gehaald éénmalig is?

10) Is Is de gedeputeerde/het college het met mij eens dat deze kaalslag zorgelijk is?

11) Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde/het college om hier een halt toe te roepen?

12) Op welke termijn zou dit volgens de gedeputeerde/het college geregeld kunnen zijn?

13) Wanneer Landschap Overijssel al de noodklok luidt mbt het langzaam verdwijnen van de
      houtwallen door de landbouwsector, is de gedeputeerde/het college het dan met mij eens
      dat de huidige kaalslag een snelle actie behoeft?

14) Omdat dode (in dit geval) berken blijven staan lijkt het snoeien uitruimen weinig te 
      maken te hebben met onderhoud, is de gedeputeerde/het college dat met mij eens?
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