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Vraag:
Sloop, college ik heb het idee dat u toestaat dat de Malpie wordt gesloopt.
Uiteraard ben ik ervan op de hoogte dat men bezig is met het verwijderen van bepaalde
boomsoorten, boom soorten die van origine niet thuishoren in deze bossen. Op zich een
goede zaak.
Wat ik zie is echter geheel wat anders en valt niet langer te rijmen met een gedegen
bosbeheer. Er vindt een ware kaalslag plaats op de Malpie, schitterende zandpaden
worden compleet vernield hopen zand jarenlang opgeslagen op paden waar dit absoluut
niet thuishoort. Zelfs op zondag rijden vrachtwagens af en aan en zijn tractoren actief in het
natuurgebied.
Behoudens vergissing tekende de gemeente Valkenswaard een beheersovereenkomst met
de Bosgroep op 20/12/2004. Deze overeenkomst zou gelden tot 31 december 2009. De
overeenkomst zal onder dezelfde condities van rechtswegen verlengd worden met een
nieuwe periode van 6 jaar tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt ten minste
zes maanden voor het einde van de overeenkomst. Ik heb van het vorige college begrepen
dat de opzegging op tijd was gedaan, kunt u dat bevestigen.
College ik heb een aantal vragen:
•

•

•

Krijg ik van u de absolute toezegging dat u paal en perk zult stellen aan het uitvoeren
van activiteiten op zondag. Met activiteiten doel ik hier op de activiteiten zoals kappen,
zagen en laden van hout in de bossen en de daarbij behorende verkeersbewegingen in
de bossen door tractoren en vrachtwagens. U hebt van mij inmiddels een foto
ontvangen waarop deze activiteiten op zondag te zien zijn.
Met verwijzing naar artikel 4.2 en 4.3 verzoek ik u onmiddellijk het verplicht op te stellen
werkplan en het jaarlijks op te stellen jaarverslag ter kennis te brengen van de raad. Ik
verzoek u tevens in overweging te nemen dit jaarverslag “dat dient te worden
goedgekeurd” jaarlijks aan te bieden aan de raad dan wel na goedkeuring door het
college hiervan verslag te doen aan de raad. Bent u bereid daarin te voorzien?
College, artikel 3 spreekt over het honorarium waarbij er als uitgangspunt is
geformuleerd dat er sprake zal zijn van een kostenneutraliteit. De overeenkomst regelt
dat de Bosgroep jachtrechten mag verhuren en hout afkomstig uit de bossen mag
verkopen waarmee het de kosten die ze maakt zal dekken. College de bestemming
van opbrengsten komt toe aan de gemeenteraad niet aan het college. In 2007 boekte
de bosgroep een netto resultaat ( inkomsten – uitgaven ) van positief € 307.674,76, gezien de enorme toename van de houtkap en de gestegen prijzen voor gekapt hout
valt te verwachten dat het positief resultaat nu nog veel hoger uitvalt. College ik kan mij
niet aan de indruk ontrekken dat er op dit moment een kaalslag bezig is die niet
uitsluitend te maken heeft met goed beheer maar ook met pure winstbejag. Hoewel het

beheer en het aangaan van een beheersovereenkomst wellicht gezien kan worden als
een uitvoerende taak die toekomt aan het college komt het budgetrecht toe aan de
raad. Ik ben daarom van oordeel dat het sluiten van een overeenkomst waarin een “
financiële deal “ om het zo maar even te duiden is voorzien minstens vooraf voorzien
moet zijn van een mandaat daartoe vanwege de raad, hebt u een dergelijk mandaat?
College, in plaats van het stellen van nog meer specifieke vragen beperk ik me tot slechts
één laatste algemene vraag:
•
Bent u bereidt mij toe te zeggen dat u onmiddellijk in dit dossier duikt om het eens een
keer geheel binnenste buiten te keren en hiervan verslag ( dit mag ook tussentijds
verslag zijn ) te doen van uw bevindingen?
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