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SCHOORL De gemeente Bergen heeft Staatsbosbeheer laten weten dat de beslistermijn voor 

de omgevingsvergunning voor het omvormen van twintig hectare dennenbos naar 

duingrasland met zes weken is uitgesteld, zo laat SBB weten op haar website over het 

natuurherstel in de Schoorlse Duinen. 

Door Gerard Smit 

"Dit uitstel betekent geen afstel", zegt boswachter Maarten Duinker. "Als die vergunning er in 

december komt, gaan we alsnog aan de slag. Als we langer moeten wachten, is dat geen 

probleem, dan doen we het na het broedseizoen van 2019. Die kap gaat sowieso door. Zoals 

ook het heide chopperen doorgaat. Dat is gewoon nodig voor het natuurbehoud." 

Volgens Jan Engelbregt van de Duinstichting heeft de gedeputeerde van de provincie Adnan 

Tekin de stichting telefonisch laten weten dat de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van 

Steijnbos wordt opgeschort tot na de zomer van 2019. "Hopelijk komt van dit uitstel ook 

afstel", zegt Engelbregt. De toegezegde brief hierover heeft de stichting nog niet ontvangen. 

FINANCIERING De provincie Noord-Holland geeft ook aan dat de voorgenomen kap van 

het Schoorlse bos doorgaat. De financiering van de kap is begroot op €1.241.000,- en is 

geborgd door subsidie van het PAS, het nationaal beleidskader voor stikstofreductie. 

"We doen ons best om de natuur een handje te helpen. Het PAS beperkt de stikstofuitstoot, 

welke, in combinatie met herstelmaatregelen, ervoor moet zorgen dat we de Natura 2000-

doelen die voor elk gebied zijn opgesteld halen.Het PAS voegt daarvoor een systematiek toe 

voor het verdelen van de ontwikkelingsruimte en een strakkere planning voor het uitvoeren 

van de herstelmaatregelen." 



RECHTMATIGHEID De rechtmatigheid van het PAS staat na een recente uitspraak van het 

Europees Hof van Justitie ter discussie. "Maar ook zonder het PAS wordt de kap van bomen 

uitgevoerd", laat de provincie desgevraagd weten. 

Volgens Jan Engelbregt haalt de uitspraak van het Hof over het PAS de twee pijlers onder de 

kapplannen onderuit. De financiering valt weg, en het idee achter de kap vervalt. Het idee was 

dat de kap zou leiden tot minder stikstof waardoor er meer veeteelt mogelijk zou zijn. 

Het Hof zegt echter: toon eerst aan dat maatregelen daadwerkelijk leiden tot minder stikstof, 

voordat je vergunningen afgeeft voor meer veeteelt. 

De provincie en SBB benadrukken nu dat de voorgenomen kap vooral is gericht op 

natuurbehoud. Daarvoor moeten de bossen bij zee wijken opdat er meer zand verstuift 

waardoor er een grote biodiversiteit ontstaat. 

Volgens de Duinstichting is dit ijdele hoop. Op hun voorstel om eerst een klein deel van het 

bos te kappen, wil SBB niet ingaan omdat dan volgens hen het beoogde effect van de 

verstuiving niet op zal treden. 

 


