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Onderwerp

Bos en bomen    Ruimtelijke strategie en bosmakelaar

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zijn worden geïnformeerd

over de stand van zaken van het Bos- en bomenbeleid en de brief naar

gemeenten

2. Vast te stellen de brief aan college van Burgemeester en Wethouders van alle

Zuid-Hollandse gemeenten,  waarin zijn worden geïnformeerd over de

Ruimtelijke strategie Bos en bomen en de bosmakelaar

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ruimtelijke strategie Bos en

bomen en de Bosmakelaar

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Ruimtelijke strategie Bos en bomen
- Brief naar PS_Bos en bomen_Ruimtelijke strategie en bosmakelaar
- Brief naar Gemeenten_Ruimtelijke strategie Bos en bomen en Bosmakelaar

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A - Openbaar 17 mei 2022 21 april 2022
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1 Toelichting voor het College

 

In 2020 is het Groeimodel Bos- en bomenbeleid door GS vastgesteld en in 2021 het

bijbehorende Werkplan 2021- 2022. Onderdeel van het werkplan was het opstellen van

een Ruimtelijke strategie en het aanstellen van een Bosmakelaar. Samen met

verschillende gebiedspartners is er de afgelopen tijd gewerkt aan deze Ruimtelijke

strategie Bos en bomen. Per landschapstype zijn handvatten uitgewerkt om uitbreiding

van bos en bomen een plek te gaan geven in Zuid-Holland. Hierbij wordt ingezet op een

integrale gebiedsgerichte aanpak in samenhang met andere urgente opgaven in (het

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

waterkwaliteit, bodem en klimaat. 

Met het oog op de nieuwe collegeperiode van gemeenten worden zij bestuurlijk op de

hoogte gesteld van deze Ruimtelijke Strategie en geïnformeerd over de recent

aangestelde Bosmakelaar. Het doel is om samen actief aan de slag te gaan met de

uitbreiding van bos en bomen, gekoppeld aan andere maatschappelijke opgaven. Dit

vormt een mooie gelegenheid om ook PS te informeren over de tussenresultaten van het

Werkplan. En ook voor te stellen om de Motie (gericht op bescherming van bestaand

bos) ook als afgedaan te beschouwen (zie brief aan PS voor meer informatie).

De Ruimtelijk strategie Bos en bomen omvat geen nieuw beleid, maar wel handvatten en

aanbevelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties om aan de slag te gaan.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Met het vaststellen van het werkplan is afgesproken om eerst goed in beeld te hebben

waar mogelijkheden zijn voor uitbreiding van bos en bomen. Er is procesgeld om de

acties uit dit werkplan uit te voeren. Er is geen budget voor uitvoering beschikbaar. Wel

zien we mogelijkheden om de uitvoering te koppelen aan andere grote opgaven en

bijvoorbeeld via het Nationaal Programma Landelijk Gebied budget vrij te maken.

Juridisch kader

Niet van toepassing

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Provinciale Staten hebben in 2019 gevraagd om het Bos- en bomenbeleid nader uit te

werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming (motie 881). Landelijk is (in

overleg met de provincies) in 2020 de Bossenstrategie vastgesteld met een grote ambitie

van 37.000 ha bosuibreinding (10 % ten opzichte van het huidige areaal) en investeren in

de vitaliteit van bestaande bossen.



3/3

In het provinciaal coalitieakkoord is benoemd dat de mogelijkheden voor bomen in het

landelijk gebied worden onderzocht en dat er wordt ingezet op voldoende groen en

water in en om woonwijken. In 2020 is het Groeimodel Bos- en bomenbeleid door GS

vastgesteld en in 2021 het bijbehorende Werkplan 2021- 2022. Beide zijn ook in de

Statencommissie KNM besproken en afgesproken is om de Statencommissie te

betrekken bij de resultaten.

 

3 Proces

 

Nog niet alle resultaten van het Werkplan 2021-2022 zijn beschikbaar. Na de zomer

willen we GS (en daarna PS) verder informeren en ook aangeven hoe we de

aanbevelingen uit de Ruimtelijke strategie verder vorm willen geven. 

De komende tijd vinden er verschillende gebiedsuitwerkingen plaats in het kader van

Nationaal Programma Landelijk gebied. De Ruimtelijke Strategie vormt een mooie basis

om uitbreiding van bos en bomen (en budget voor beheer) goed mee te nemen in dit

programma. Ook daarom worden GS en PS alvast geïnformeerd over deze strategie.

 

4 Participatie en rolneming

 

De Ruimtelijke strategie is per landschapstype opgesteld en besproken in zogenaamde

bosberaden. Aan deze bosberaden namen (via de landschapstafels) gemeenten,

landschapsorganisaties en kennisinstellingen deel. Daarnaast is intern kennis en inbreng

vanuit verschillende beleidsvelden benut. Ook via deze weg zijn initiatieven en ideeën uit

de samenleving verzameld.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het Bos- en bomenbeleid is bij uitstek een beleidsterrein waarop wij samenwerking

zoeken met partners zoals bedrijven, kennisinstellingen, bewonersorganisaties en

maatschappelijke organisaties. Zowel de maatschappelijk meerwaarde als de druk op de

ruimte is groot en we hebben niet alle middelen zelf voorhanden om tot de beste

resultaten te komen. We zoeken daarom actief contact met partijen die ons kunnen

helpen en staan open voor initiatieven van anderen. Daarom willen we ook gemeenten

actief informeren over de Ruimtelijke strategie en de Bosmakelaar.

 


