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Onderwerp

Statenvoorstel startnotitie bossenstrategie provincie Flevoland
Gedeputeerde Staten stellen voor:
1.

Beslispunten

1. De inhoudelijke uitgangspunten zoals geschetst in de startnotitie vast te
stellen. Op basis van deze kaders zal de bossenstrategie verder uitgewerkt
worden.
2. In te stemmen met de planning die in de startnotitie is weergegeven.
2.

Doelstelling programmabegroting

De doelstelling van de bossenstrategie is het bepalen van een provinciale visie, ambities en kaders aangaande de Flevolandse bossen en bosschages. Onderwerpen die daarbij aan bod komen:
- Boskwaliteit
- Behoud en uitbreiding van de bosomvang
- Bomen buiten het bos, zowel in het landelijk gebied als in dorpen en steden
- Gebruik van het bos, als grondstofvoorziening en ten behoeve van toerisme en recreatie.
De bossenstrategie valt daarmee primair onder het programmaonderdeel 2.2
Natuur en landelijk gebied. Daarnaast zijn er raakvlakken met andere programmaonderdelen zoals 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap;
2.1 Landbouw en visserij; 4.1 Recreatie en toerisme; 4.2 Cultuur en erfgoed;
5.2 Duurzaamheid en circulaire economie en 5.3 Milieu: lucht, bodem en geluid.
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3.

Eerdere behandeling

De startnotitie bossenstrategie is op 10 juni beeldvormend besproken in de
commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. Ten opzichte van de versie die
toen voorlag is de huidige startnotitie op een aantal punten aangescherpt.
Ten eerste vanwege de opmerkingen en vragen van de verschillende commissieleden. Ten tweede zijn er enkele aspecten toegevoegd op basis van
nieuwe inzichten die sinds 10 juni zijn opgedaan. Het betreft de volgende
punten:
- De bandbreedte van de ambitie van 800 – 1200 ha is opgehoogd naar 800 –
1700 ha. Dit naar aanleiding van opmerkingen van een aantal partijen.
Ook reflecteert de nieuwe bandbreedte beter de beargumentering die eraan vooraf gaat (waar de bovengrens 1700 is, en niet 1200).
- Er is een vijfde manier toegevoegd om tot de ambitie van 800 -1700 ha
te komen: grondstoffenteelt. Dit omdat is gebleken dat het verbouwen
van houtige biomassa ten behoeve van woningbouw kansrijk is voor onze
provincie.
- Er is explicieter uitgewerkt welke uitgangspunten gehanteerd worden bij
de afweging tussen de vijf manieren om tot onze ambitie te komen, met
name gerelateerd aan landbouw. Dit omdat op dit punt een aantal opmerkingen zijn gemaakt / zorgen zijn geuit door verschillende partijen.
- Er is meer expliciete aandacht voor de financiering van de strategie, met
een alinea op p. 12. Dit omdat financiering van overheidswege nog niet
gegarandeerd is.
- De passage over energiebos is uitgebreid met de concepten windbossen
en zonnebossen, naar aanleiding van een workshop in het kader van de
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landelijke bossenstrategie. Het voorstel over tijdelijk zonnebos is gehandhaafd, hoewel daar
in de beeldvormende ronde kritische kanttekeningen bij geplaatst zijn. Onderdeel d is expliciet gekoppeld aan klimaatbos.
Deze wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in de notitie. Daarnaast zijn ook een aantal kleinere wijzigingen, die hierboven niet expliciet benoemd zijn, op deze manier gemarkeerd. Tenslotte is een aantal correcties aangebracht, bv bij typefouten of wanneer tekstfragmenten op
de verkeerde plek stonden. Deze lichten we niet verder toe.

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Met de vaststelling van de startnotitie bekrachtigt PS dat er een provinciale bossenstrategie opgesteld gaat worden. Deze uiteindelijke strategie zal tevens door PS worden vastgesteld, alsmede de eventueel daaraan verbonden financiele consequenties, bijvoorbeeld (co)financiering
van bepaalde maatregelen. Bovendien kan de bossenstrategie gevolgen hebben voor provinciale
instrumenten zoals boscompensatie. Tenslotte krijgt de bossenstrategie zijn beslag in een uitvoeringsparagraaf, waar de komende jaren (vanaf 2021) aan gewerkt zal worden.
5.

Verdere behandeling PS

Na oordeelsvormende bespreking in de Commissie RND op 23 september 2020 volgt vaststelling
door PS op 21 oktober 2020. Vervolgens wordt de bossenstrategie nog dit jaar beeldvormend besproken in de Commissie RND. Oordeelsvormende bespreking en vaststelling door PS zullen dan
in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.
6.

Korte toelichting op voorstel
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De startnotitie bossenstrategie is inhoudelijk al relatief ver gevorderd. Dit vanwege een parallel
lopend traject waarbij ook landelijk door Rijk en provincies samen aan een bossenstrategie gewerkt wordt. Om dit landelijke proces goed te kunnen voeden is er voor gekozen al in het traject van de startnotitie inhoudelijk van gedachten te wisselen met Uw Staten.
Dit betekent dat de structuur van de startnotitie zal worden aangehouden in de uiteindelijke
bossenstrategie. De volgende punten komen aan bod:
- Inleiding, met een uiteenzetting van de aanleiding, de samenhang met het landelijke traject en met andere beleidsvelden en een tijdspad.
- Achtergrondhoofdstuk, met de belangrijkste kenmerken van het Flevolandse bos en een
overzicht van de verschillende functies (dit hoofdstuk kan eventueel naar een bijlage worden verplaatst).
- Overzicht van de ambities, met eerst een inkadering aan de hand van een negental opgaven
(behoud bosareaal, koolstofvastlegging, biodiversiteit, landschap, recreatie, gezonde leefomgeving, grondstoffenvoorziening in een circulaire economie, woningbouw, en landbouw).
Daarna schetsen we een overkoepelende kwantitatieve ambitie, waarbij we een bandbreedte van 800 tot 1700 ha aan extra bosaanleg hanteren. Vervolgens schetsen we op
welke manieren we deze ambitie willen uitwerken:
o Door vitalisering van het huidige bos
o Door het aanplanten van bos binnen het Natuurnetwerk
o Door het aanplanten van bos op overige plekken in het landelijk gebied, waarmogelijk gecombineerd met andere functies
o Door het realiseren van houtige landschapselementen
o Door het versterken van de teelt en de toepassing als grondstof van houtige biomassa.
Daarnaast gaan we in op een aantal ambities die niet direct bijdragen aan deze kwantitatieve opgave:
o Behoud van het huidige bosareaal
o Aandacht voor bomen in dorpen en steden
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o Beleefbaarheid van het bos via recreatie en toerisme
Eerste aanzet voor de uitvoering. In dit slothoofdstuk, dat nog geen onderdeel is van de
startnotitie maar wel zal worden opgenomen in de bossenstrategie, zetten we de lijnen uit
voor de uitvoering van de strategie, inclusief maatregelen, tijdspad en financiering.

-

7.

Beoogd effect

De Flevolandse bossenstrategie vormt een beleidskader waarin de visie en ambities van de provincie, haar rol in de realisatie hiervan en het afwegingskader bij besluitvorming ten aanzien
van bos is verwoord. Uiteindelijk is de verdere ontwikkeling en het duurzame gebruik van een
Flevolands bosareaal dat bijdraagt aan koolstofvastlegging, sterkere biodiversiteit, een mooi
landschap, een gezonde leef- en werkomgeving en een circulaire economie.
8.

Argumenten

1.1

1.2

1.3

9.

De bossenstrategie geeft een verdere uitwerking aan het Klimaatakkoord en daarmee
het Flevolandse coalitieakkoord.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat onze provincie werk maakt van het realiseren
van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Overkoepelende doelstelling is daarbij CO2neutraliteit in 2050. De Flevolandse bossen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
het realiseren van die doelstelling (bomen leggen immers koolstof vast). In de startnotitie worden opties verkend om dit verder uit te werken. In de bossenstrategie worden
deze opties verder uitgewerkt, gekwantificeerd en richting uitvoering gebracht.
De bossenstrategie verbindt bosbeleid met opgaven op het gebied van biodiversiteit,
landschap, milieu en water, landbouw, circulaire economie, wonen en recreatie.
Beleid ten aanzien van bomen en bos raakt aan tal van andere beleidsvelden en kan
daarmee een verbindende functie hebben. Daarom is de startnotitie zoveel mogelijk integraal opgezet, met verwijzingen naar andere beleidsstukken en lopende processen.
De bossenstrategie biedt Provinciale Staten de mogelijkheid haar kaderstellende rol uit
te voeren
De verbondenheid van het bossenbeleid met andere functies impliceert dat er keuzes gemaakt moeten worden die beslag leggen op de al schaarse ruimte. Daarom is afstemming
en afweging van deze keuzes van extra belang. Het mandaat hiervoor ligt bij Provinciale
Staten.

Kanttekeningen
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