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Via deze brief willen wij u informeren over de uitwerking van het Zuid-Hollandse Bos- en

bomenbeleid. Ook willen we de eerste resultaten van de landelijke Bossenstrategie met u delen.

Deze is opgesteld door het Rijk, in overleg met de provincies. Begin februari heeft minister

Schouten de eerste resultaten aan de Tweede kamer aangeboden.

In de bijlage vindt u het eerste deel van de Bossenstrategie (de ambities en doelen) en de

aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Bos en bomenbeleid Zuid-Holland

In uw motie 881, van 3 juli 2019, heeft u gevraagd om het Bos- en bomenbeleid nader uit te

werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. Deze vraag richt zich op het

beschermen van bestaand bos.

In reactie op uw motie hebben we, in het behandelvoorstel van 15 oktober 2019, aangegeven

deze vraag breder op te pakken. Parallel aan het opstellen van de landelijke Bossenstrategie


bepalen we de mogelijkheden voor bosuitbreiding en kwaliteitsverbetering van het bestaande bos

in Zuid-Holland.

Concreet maken we de volgende producten:

- Een kaart met potenties voor bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk Zuid-Holland. De

mogelijkheden hiervoor zijn beperkt i.v.m. (internationale) natuurdoelen en soms ook het

behoud van landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten. Desalniettemin is het

belangrijk om in beeld te brengen welke mogelijkheden er wel zijn.

- Analyse van kansen voor bosuitbreiding buiten het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Als

eerste stap inventariseren we welke concrete initiatieven en wensen er vanuit gemeentes

en andere partners. Ook identificeren we koppelkansen met andere opgaven, zoals het
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oplossen van de stikstofproblematiek, biodiversiteit, klimaatadaptatie, infrastructuur,


wonen, een circulaire economie en duurzame landbouw.

- Analyse van de mogelijkheden en noodzaak voor kwaliteitsverbetering in bestaande

bossen. Dit doen we door in gesprek te gaan met de terreinbeheerders en andere

stakeholders.

 

Op basis hiervan kunnen we bepalen welke bijdrage Zuid-Holland kan leveren aan de landelijke

ambities en doelen.

Planning

Eind juni sturen wij u de stand van zaken van het Zuid-Hollandse Bos- en bomenbeleid, de

landelijke Bossenstrategie en de verdere besluitvorming. Het desbetreffende beleidsplan is dan

een groeimodel. In juni kunnen nog niet alle onderdelen van het Zuid-Hollandse Bos- en

bomenbeleid uitgewerkt zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van de uitwerking van de landelijke

Bossenstrategie. Daarin wordt o.a. bepaald welke instrumenten ingezet kunnen worden om de

doelen te realiseren. Juist dit is van belang voor de Zuid-Hollandse uitwerking van het beleid.

Vanwege het zomerreces is, de eerstvolgende mogelijkheid om dit met Provinciale Staten te

bespreken de commissievergadering in oktober 2020.

Een groeimodel geeft ons de mogelijkheid om u in juni te informeren over het Zuid-Hollandse

Bos- en bomenbeleid en u na de zomer verder te betrekken bij de beleidskeuzes. Bovendien

geeft het ons de mogelijkheid om koppelkansen uit te werken met andere opgaven, zoals

klimaatadaptatie, infra, wonen, recreatie en sport en een circulaire economie.

Voor het onderdeel ‘beschermen van bestaand bos’ worden, in reactie op uw motie 881, eind juni

al wel concrete beleidsmaatregelen aan u voorgesteld.

Landelijke Bossenstrategie


Waarom een landelijke Bossenstrategie


In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen

om invulling te geven aan de afspraken voor koolstofopslag die in het Klimaatakkoord zijn

toebedeeld aan bos. Daarnaast is de Bossenstrategie opgesteld om meer samenhang te brengen

in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. Bovendien is het een middel om met de samenleving en

betrokken partijen tot een beleid te komen waarin mensen zich herkennen en dat ten goede komt

aan zowel natuur als klimaat.
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Eerste stap: formuleren ambities en doelen

Als eerste stap van de Bossenstrategie zijn de hoofdlijnen geformuleerd voor de Bossenstrategie


en zijn de gezamenlijke ambities en doelen beschreven. Dit is mede gebaseerd op gesprekken

met verschillende partijen, schriftelijke inbreng van partijen en werkconferenties.
 

Tweede stap: concretisering en uitwerking

Het komende half jaar werkt het Rijk samen met de provincies deze ambities en doelen verder

uit, waarbij ook in beeld wordt gebracht welke instrumenten ingezet kunnen worden om deze

doelen te realiseren.

Landelijke ambities en doelen kort samengevat

We geven u hier een korte samenvatting van de gezamenlijke ambities en doelen. Deze

samenvatting is ook opgenomen in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. In de bijlage vindt

u de volledige tekst van de ambities en doelen van de Bossenstrategie.

· “De hoofdambitie is om het bos met haar verschillende functies door te geven aan

toekomstige generaties. Dat vraagt een beleid dat het mogelijk maakt om ook in de

toekomst keuzes te maken en een langjarige koers.

· We streven naar een netto uitbreiding van het areaal bos in Nederland met 10% in 2030,


wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare. Dat is nodig voor herstel van de biodiversiteit


en de afspraken uit het Klimaatakkoord. Ruimte voor bosuitbreiding zoeken we binnen

het Natuurnetwerk Nederland en daarbuiten. Binnen het Natuurnetwerk vraagt dit een

zorgvuldige ecologische afweging door provincies en terreinbeheerders. Buiten het

Natuurnetwerk zoeken we kansen om aanleg van nieuw bos te combineren met andere


functies zoals het opwekken van energie of woningbouw. Staatsbosbeheer zal in

dezelfde periode invulling geven aan de ambitie om tot 5.000 hectare meer bos op

rijksgrond te komen.

· De vitaliteit en kwaliteit van onze bossen staat onder grote druk, met name op de armere


zandgronden. Het veranderende klimaat, de hoge stikstofdepositie en verdroging zijn


daarvan belangrijke oorzaken. Om ook in de toekomst te kunnen genieten en profiteren


van bos in Nederland moet het bos weerbaarder worden. Vitaal bos is een

randvoorwaarde om te kunnen voorzien in behoeften van toekomstige generaties. Op

hoofdlijnen is het daarvoor van belang dat het bos completer (alle ontwikkelingsstadia)


en meer divers (verschillende bostypen en boomsoorten) wordt. Het bosbeheer zal zich


de komende decennia vooral moeten richten op biodiversiteit, klimaatadaptatie en

klimaatmitigatie. Daarbij is van belang dat toekomstige generaties ook ruimte blijven


houden voor houtoogst voor hoogwaardige toepassing.


· We zetten vanuit de Bossenstrategie in op een toename van het aantal houtige


landselementen in het landelijk gebied (zoals houtwallen, struiken, heggen, losse

bomen). Ze dragen bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie en de

landschappelijke kwaliteit. De synergie tussen deze functies wordt sterker als de

landschapselementen onderling verbonden zijn en goed beheerd worden. We

organiseren een proces om samen met betrokken partijen tot een ‘aanvalsplan


versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’ te komen, zoals


aangekondigd in het Klimaatakkoord. We zoeken daarbij aansluiting op lokale


betrokkenheid bij en trots op het landschap. We zetten ook in op meer bomen in en rond
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het stedelijk gebied. We gaan met gemeenten in gesprek hoe we de afspraken die

hierover zijn opgenomen in het Klimaatakkoord concreet kunnen maken.

· Het bos moet ook voor toekomstige generaties ruimte bieden voor verschillende vormen


van gebruik. Recreatie, beleving en educatie zijn belangrijke doelen van bos. Daarnaast


moet er ruimte zijn voor een lichte toename van de houtoogst. Goed beheer gericht op

versterking van de biodiversiteit is een randvoorwaarde. En bij gebruik geldt het principe


van cascadering. Dat betekent dat hoogwaardige langjarige toepassing, zoals


bijvoorbeeld gebruik van hout bij bouw van huizen, voor gaat. Dat draagt bij aan de

klimaatopgave en de ontwikkeling van een circulaire economie. We bouwen het gebruik


van hout voor energie af.”

 

Boscompensatie Natura 2000 en PAS herstelmaatregelen


In de landelijke Bossenstrategie is benoemd dat ontbossing na 2017 in het kader van

herstelmaatregelen stikstof wordt gecompenseerd. In Zuid-Holland betreft dit aanzienlijk minder

areaal dan in een aantal andere provincies. In het kader van natuurherstel is er in Zuid-Holland 6

hectare bos gekapt en er moet nog 8 hectare gekapt worden. De compensatieopgave voor dit

herstel is al binnen het Zuid-Hollandse Natuurnetwerk (NNN) voorzien. In de huidige plannen

wordt binnen het nog te realiseren NNN 15 hectare bos ontwikkeld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer van notitie 'Ambities en doelen Bossenstrategie'

- Notitie 'Ambities en doelen voor de Bossenstrategie'


