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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-725320584 DOS-2020-
0000235

Onderwerp

Zuid-Hollands Bos- en bomenbeleid en landelijke Bossenstrategie

 
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het Zuid-Hollandse Bos-
 en bomenbeleid en de landelijke Bossenstrategie.
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Bos- en bomenbeleid.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS op p.2 bij de
koppelkansen met andere opgaven ‘recreatie en sport’ toe te voegen.
 

Bijlagen
Bijlage a. Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer van notitie 'Ambities en doelen Bossenstrategie'
Bijlage b. Landelijke Notitie 'Ambities en doelen voor de Bossenstrategie'
Bijlage c. GS-brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het Zuid-Hollandse 
 Bos- en bomenbeleid en de landelijke Bossenstrategie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

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

opstellen. Daarin moet worden uitgewerkt hoe de doelen voor koolstofopslag die in het

klimaatakkoord zijn gekoppeld aan bos worden gerealiseerd. Daarnaast zal de Bossenstrategie

duidelijk moeten maken hoe bos op langere termijn kan bijdragen aan het realiseren van doelen

voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

Inmiddels heeft het Rijk, in overleg met de provincies, ambities en doelen geformuleerd voor de

landelijke Bossenstrategie en deze vastgelegd in een notitie. De minister van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit heeft deze notitie op 3 februari 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer (zie

bijlage b). De ambities en doelen worden tot de zomer van 2020 uitgewerkt in een complete

landelijke Bossenstrategie.

 

Voorstel is om Provinciale Staten, net als in andere provincies, te informeren over deze landelijke

ambities en doelen. 

 

In de brief naar Provinciale Staten wordt eerst ingegaan op de stand van zaken voor de

uitwerking van het Zuid-Hollandse Bos- en bomenbeleid. Vervolgens wordt een toelichting

gegeven op de landelijke Bossenstrategie. 

 

Financieel en fiscaal kader

In dit stadium vloeien er geen verplichtingen of financiële consequenties uit de landelijke

Bossenstrategie voort. Het financieel en fiscaal kader wordt nader ingevuld bij de vaststelling van

het landelijke bosuitvoeringsprogramma en het Zuid-Hollandse Bos- en bomenbeleid.

 

- Bedrag ex BTW:       kan pas ingevuld worden na uitwerking van het Bos- en bomenbeleid

- Programma:              5.2

- Financiële risico’s:     kan pas ingevuld worden na uitwerking van het Bos- en bomenbeleid

 

Juridisch kader

In dit stadium vloeien er geen juridische consequenties uit de landelijke Bossenstrategie voort. Dit

wordt nader ingevuld na vaststelling van het landelijke bosuitvoeringsprogramma. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Bij motie 881 van 3 juli 2019 hebben Provinciale Staten gevraagd om het Bos- en bomenbeleid

nader uit te werken op grond van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming. Op 15 oktober 2019

hebben Gedeputeerde Staten het behandelvoorstel aan Provinciale Staten gestuurd. Daarin is

aangegeven dit breder op te pakken. 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. 

 

Het Klimaatakkoord is de aanleiding voor het opstellen van de landelijke Bossenstrategie. In

reactie op het Klimaatakkoord heeft de minister van LNV aangekondigd dat er een nationaal Bos-

en bomenbeleid zou komen. De notitie van LNV “Ambities en doelen voor de Bossenstrategie' is



3/3

het eerste resultaat (zie bijlage b). In de brief aan Provinciale Staten (bijlage c) wordt aangegeven

hoe de motie en de Zuid-Hollandse uitwerking van de Bossenstrategie aan elkaar worden

gekoppeld.

 

3 Proces

 

De ambities en doelen worden, door LNV in overleg met de provincies, tot de zomer van 2020

uitgewerkt in een complete landelijke Bossenstrategie. Ondertussen werkt Zuid-Holland aan een

groeimodel voor een provinciaal Bos- en bomenbeleid. De landelijke uitwerking betrekken wij in

het groeimodel. In juni worden Provinciale Staten over beide trajecten, en de daarvoor te volgen

procedure, geïnformeerd.

 

4 Participatie

 

Wij werken de komende tijd het Bos- en bomenbeleid van Zuid-Holland verder uit. Dit doen we

samen met diverse partners zoals Staatsbosbeheer, Hollands Particulier Grondbezit, Natuur en

Milieufederatie Zuid-Holland, gemeentes en andere stakeholders. We zoeken daarbij naar

koppelkansen met andere opgaven, zoals stikstof, biodiversiteit en klimaat.

 

5 Communicatiestrategie

 

De communicatiestrategie maakt onderdeel uit van het groeimodel. 

 


