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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-701137437 DOS-2015-
0004556

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 881 bos- en bomenbeleid

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het behandelvoorstel voor de motie 881 –

bos- en bomenbeleid is opgenomen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het behandelvoorstel voor de motie 881 – bos-

en bomenbeleid.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
GS brief - behandelvoorstel motie 888 bos- en bomenbeleid.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 oktober 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 3 juli 2019 hebben PS motie nr. 881 'provinciaal bos- en bomenbeleid' aangenomen. Bij brief

van 16 juli 2019 hebben GS aan PS gemeld dat de behandelvoorstellen voor deze motie en voor

drie andere op 3 juli aangenomen moties, vanwege het zomerreces niet binnen de gestelde

termijn van drie weken konden worden aangeboden. De uitgesproken verwachting was ze in

september 2019 te kunnen aanbieden.

 

De strekking van motie 881 is dat het huidige bos- en bomenbeleid ten aanzien van de

bevoegdheden van GS op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming, te summier is.

Dit dient nader te worden uitgewerkt. Het huidige Zuid-Hollandse beleid op grond van dit

hoofdstuk 4 ('houtopstanden, hout en houtproducten') bestaat - naast het gestelde in de Wet

natuurbescherming zelf - uit het gestelde in paragraaf 3.9.5 van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland ('Houtopstanden en herbeplanting'), met beperkte nadere informatie in de toelichting. In

de Omgevingsvisie Zuid-Holland is dit niet nader beschreven.

 

De motie richt zich op de bevoegdheden van GS op basis van hoofdstuk 4 van de Wet natuur-

bescherming. Voorstel is om dit breder op te pakken, namelijk in de vorm van het opstellen van

een bos- en bomenbeleid, ook waar dat geen directe relatie heeft met de bevoegdheden op grond

van hoofdstuk 4. Vervolgens wordt de relatie gelegd met de voor dat beleid benodigde

instrumenten, waaronder de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 4.

 

Het streven is dit conform de motie voor 1 februari 2020 af te ronden. Maar gezien deze brede

aanpak en de benodigde afstemming met externe partners, is eerder oplevering van voorstellen in

het tweede kwartaal van 2020 te verwachten. Deze nuance wordt in het behandelvoorstel

genoemd.

 

Financieel en fiscaal kader

Het behandelvoorstel heeft geen financiële consequenties.

 

Juridisch kader

Het behandelvoorstel heeft geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Eerder is paragraaf 3.9.5 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ('Houtopstanden en

herbeplanting') vastgesteld. Het op te stellen bos- en bomenbeleid zal naar verwachting leiden tot

aanpassing daarvan en van opname van teksten in de Omgevingsvisie.

 

3 Proces

 Het bos- en bomenbeleid zal in afstemming met externe partners worden opgesteld.
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4 Participatie

 

Bij het opstellen van een nader uitgewerkt bos- en bomenbeleid is participatie van externe partijen

essentieel. De provincie heeft slechts een zeer beperkt deel van de Zuid-Hollandse bossen en

bomen in eigen beheer, zodat inbreng vanuit terreinbeheerders maar ook van andere belang-

hebbenden noodzakelijk is. Deze samenwerking zal zowel het karakter hebben van 'raadplegen'

als 'samenspel'.

 

5 Communicatiestrategie

 Voor het behandelvoorstel is geen actieve communicatie aan de orde.

 


