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Bos en bomen_ Ruimtelijke strategie en bosmakelaar

Geachte Statenleden

In 2020 hebben we u geïnformeerd over het door GS vastgestelde Groeimodel Bos- en

bomenbeleid en in 2021 over het bijbehorende werkplan. Beide zijn opgezet aan de

hand van drie pijlers.

 Pijler 1. Bescherming bestaand bos

 Pijler 2. Uitbreiding bos en bomen

 Pijler 3. Vitaliteit bestaande bossen en bomen

Met het oog op de nieuwe gemeentelijke collegeperiode willen we gemeenten ook op

bestuurlijk niveau informeren over de (tussen)resultaten uit pijler 2, te weten de

Ruimtelijke strategie Bos en bomen en het aanstellen van de Bosmakelaar. Dit vormt

een mooie gelegenheid om ook u te informeren over de resultaten en kort in te gaan op

de andere pijlers. 

Pijler 1 Bescherming

De acties voor pijler 1 zijn inmiddels afgerond. De aanpassingen gericht op bescherming

zijn verwerkt in de provinciale Omgevingsverordening (onderdeel houtopstanden). Met

het vaststellen van de herziening van het omgevingsbeleid (2 februari 2022) is ons

inziens ook aan motie 881 ' provinciaal bos- en bomenbeleid' van 3 juli 2019 voldaan.

Deze motie richtte zich immers op bescherming van bestaand bos. Wij stellen daarom

voor deze motie als afgedaan te beschouwen.

Pijler 2 Uitbreiding bos en bomen

In het groeimodel is afgesproken om uitbreiding van bos en bomen te koppelen aan

provinciale opgaven en als ambitie mee te nemen bij lopende gebiedsprocessen en

programma’s. 

http://www.zuid-holland.nl/
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Samen met gebiedspartners is gewerkt aan een Ruimtelijke strategie Bos en bomen;

een inspirerend document met richtinggevende voorbeelden. Deze ruimtelijke

strategie omvat per landschapstype de handvatten om uitbreiding van bos en bomen

een plek te gaan geven in de integrale gebiedsgerichte aanpak voor de urgente opgaven

(in het landelijk gebied van) Zuid-Holland, zoals stikstof, natuur, woningbouw, recreatie

waterkwaliteit, bodem en klimaat. Het brengt op de schaal van de provincie potentiële

locaties in beeld en geeft aan welke bouwstenen daarvoor, samen met belangrijke

partners, kunnen worden ingezet. Het gevarieerde landschap van Zuid-Holland vormt de

basis. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande afspraken en vigerend

provinciaal omgevingsbeleid (o.a. ruimtelijke kwaliteit, molenbiotopen &

weidevogelbeleid). De strategie bevat geen nieuw beleid, maar aanbevelingen om

concreet aan de slag te gaan. Per landschapstype is een voorbeelduitwerking gemaakt.

In de Delta een bosuitbreiding aan de Noordrand van Voorne Putten, in het

Veenweidelandschap een bos nabij Schoonhoven, een bufferbos tegen de duinen aan

nabij Valkenburg (Mient Kooltuin) en bosuitbreiding in Zuidplaspolder (Koning Willem I

bos) als voorbeelduitwerking voor verbinding van stedelijk en landelijk gebied.

Om initiatieven van gemeenten, bedrijven en burgers te ondersteunen hebben we als

provincie sinds maart 2022 een bosmakelaar aangesteld; dhr. Bart Nootebos. De

bosmakelaar brengt verschillende stakeholders bij elkaar, maakt ambities inzichtelijk, en

verbindt markt- en overheidsfinanciering aan geschikte locaties. Daarbij maakt hij

gebruik van de ideeën en bouwstenen uit de Ruimtelijke strategie. De bosmakelaar

heeft 5 locaties meegekregen om als eerste mee aan de slag te gaan. Per locatie zijn de

betreffende gemeenten (ambtelijk) betrokken. De bedoeling is dat er de komende tijd

gericht met meer concrete locaties aan de slag wordt gegaan. De brief naar gemeenten

is bedoeld om hier ook op bestuurlijk niveau aandacht voor te vragen.

Pijler 3 Vitaliteit bestaande bossen en bomen

Naast inzet op de ontwikkeling van meer bomen en bos in Zuid-Holland is het

waarborgen van het bestaande bos in Zuid-Holland, en daarmee de vitaliteit, van belang.

In het Programma Natuur is een aantal maatregelen benoemd om te investeren in

vitaliteit van bos in Natura 2000 gebieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project,

gezamenlijk met Staatsbosbeheer, om (naast kansen voor uitbreiding) de vitaliteit en

maatschappelijke baten van bestaand bos in recreatiegebieden in kaart te brengen om

te kunnen bepalen of en welke maatregelen gewenst zijn. Deze resultaten zijn nog niet

beschikbaar.
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Vervolg proces

Nog niet alle acties uit het Werkplan zijn afgerond. In het najaar willen we u wederom

over de voortgang informeren en zullen we aangeven hoe de aanbevelingen uit de

Ruimtelijke strategie worden uitgewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
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