
Bossenstrategie Flevoland



Bossenstrategie Flevoland - aanleiding
Veranderend perspectief op bos
• Bos is meer dan natuur
• Bossen staan onder druk
Daarom: landelijke strategie 
• Klimaatakkoord als kader
• Samenwerking Rijk en provincies
• 10% extra bos in 2030
Flevolandse uitwerking als volgende stap



Proces tot nu toe
• Beeldvorming rondom startnotitie (mei)

– Reeds inhoudelijk vanwege landelijk traject

• Ophalen externe input (augustus)
– Reacties van gemeenten, terreinbeheerders, LTO

• Oordeelsvorming startnotitie (september)
– Verzoek: prioriteren en kwantificeren

Nu: concept bossenstrategie
• Prioriteringsladder



Ambities - prioriteringsladder

1200 ha extra bos in 2030, daarna richting 1700 ha (in 2050)

• Bosuitbreiding binnen NNN (135 ha)
• Bos gecombineerd met woningbouw (370 – 570 ha)
• Bos op landbouwgrond (agroforestry; 300 ha)
• Bos via herstel en ontwikkeling landschap (165 – 280 ha) 
• Bos via inpassing ontwikkelingen (150 – 200 ha)
• Klimaatbos  verbinden bestaand bos (80 – 215 ha)
• Energiebos (vooralsnog niet)



Ambities - overig

• Vitaliseringsslag van bestaand bos
• Bosareaal beter beschermen 

– Beter compensatiebeleid
– Compensatiebank

• Bomen in dorpen en steden
– Stimuleren van gemeenten
– Uitlokken van maatschappelijk initiatief

• Duurzame benutting
– Grondstofvoorziening (inclusief pilot houtbouw)
– Beleefbaar en bereikbaar bos



Rolverdeling
Rol van de provincie
• Inspelen op ruimtelijke dynamiek
• (Co)financieren en zoeken verdienmodellen
• Bijdragen aan kennisontwikkeling
• Nieuw instrumentarium 

– Compensatiebank
– Systematiek voor inpassing

Rol van anderen
• Gemeenten, boeren en RVB van groot belang
• Terreinbeheerders vooral binnen NNN
• Inzet van ondernemers, kennisinstellingen, waterschap, groene organisaties
• Maatschappelijke initiatief



Richting uitvoering
Integraal programma Flevoland Natuurinclusief
• Samen met gerelateerde opgaven

– Actieplan biodiversiteit
– Programma Natuur
– Vermaatschappelijking
– Programma Nieuwe Natuur

• Ontwikkeling in de loop van 2021

Cyclus voor monitoring, evaluatie en bijsturing
• Verantwoording via P&C cyclus
• Mid-term review in 2026 (landelijk)
• Herijking in 2030



Planning

• 18 – 25 januari: verwerken input RND & partners
– Aparte sessies met gemeenten

• 25 januari: oplevering onderzoek Bosgroep
– Verwerking hoofdlijnen 

• 9 februari: definitieve versie in GS
• 3 maart: oordeelsvormende ronde
• 31 maart: vaststelling door PS

– Rapport Bosgroep als bijlage
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