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Ten opzichte van de concept bossenstrategie waarover op 13 januari 2021 een beeldvormende ronde 
heeft plaatsgevonden zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Naast de opmerkingen van de commissie 
zijn daarbij schriftelijk en mondeling commentaar van verschillende partners en de hoofdlijnen van 
een achtergrondrapport verwerkt. Het gaat om de volgende punten: 
 
- In hoofdstuk 2 is een paragraaf toegevoegd over de vitaliteit van het Flevolandse bos. Ook is het 

eerdere kaartje vervangen voor drie meer gedetailleerde kaarten.  
- Paragraaf 3.2.1 (het bepalen van de kwantitatieve ambitie) is aangescherpt. Het gaat om de 

volgende aanpassingen:  
o Bij het bepalen van de kwantitatieve ambitie is expliciet aangegeven dat de provincie een 

inspanningsverplichting aangaat. Dit omdat we bij de uitvoering afhankelijk zijn van andere 
partijen. Ook wordt er vanuit het Rijk vooralsnog geen significante financiering in het 
vooruitzicht gesteld. Het aangaan van een resultaatsverplichting is dan niet realistisch; dit 
zou een zeer forse investering en een ander meer dwingend instrumentarium impliceren.  

o Als gevolg hiervan is tevens aangegeven dat we het realisatieproces continue monitoren en 
dat we bijsturingsmomenten inbouwen (paragraaf 3.2.1). 

o Er is een passage toegevoegd over de definitie van bos (wat tellen we mee?). In dit kader is 
besloten om bosuitbreiding binnen de bebouwde kom ook mee te tellen, onder andere op 
verzoek van gemeenten en LTO. Daarnaast is aangegeven dat we bij de locatiekeuze een 
zorgvuldige integrale afweging zullen maken. 

De ambitie zelf (1200 ha extra bos in 2030 en nog eens 500 ha in 2050; een totaal van 1700 ha) is 
ongewijzigd gebleven) 

- Bij de priorteringsladder (paragraaf 3.2.2) is aangegeven dat de “groene” opties gelijkwaardig 
zijn maar dat we verwachten dat we sneller slagen kunnen maken met omvorming binnen het 
NNN, de aanleg van landschapselementen en de aanplant van bos binnen het stedelijk gebied (dat 
we nu ook meetellen).  

- De paragraaf over bos en woningbouw (5.3.1) is aangepast omdat nu ook bosaanleg binnen het 
stedelijk gebied wordt meegeteld. Ook geven we meer aandacht aan het alsnog meekoppelen van 
bosaanleg in bestaande woningbouwplannen. De titel is gewijzigd naar “bos en wonen” (in plaats 
van “bos en woningbouw”). Deze aanpassing heeft elders in het stuk ook voor kleine wijzigingen 
gezorgd. Bovendien is voorgesteld dat de systematiek die ontwikkeld zal worden voor de inpassing 
van ruimtelijke ontwikkelingen (paragraaf 6.1.2) ook bij woningbouw toegepast kan worden. 

- Hoofdstuk 4 is aangevuld op basis van de hoofdlijnen van het onderzoek naar het Flevolandse bos 
(en eventuele mogelijkheden voor uitbreiding). Het onderzoeksrapport zal op 18 maart 2021 aan 
Provinciale Staten worden aangeboden.  

- De criteria voor de locatie van klimaatbos (paragraaf 5.3.2) zijn ruimer geworden; voorheen lag 
de nadruk op een locatie die vanuit biodiversiteit geredeneerd geschikt zou zijn, dat is nu 
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verbreed naar locaties nabij steden of bestaande bossen. Ook willen we de optie onderzoeken om 
buitendijks klimaatbos te realiseren. 

- Bij de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen met bosaanleg (paragraaf 6.1.2) 
is toegevoegd dat dit alleen kan als bos landschappelijk gezien wenselijk is. Als dat niet zo is kan 
op een andere plek bos worden toegevoegd.  

- Bij de combinatie bos – landbouw (paragraaf 6.1.3) is sterker aangezet dat we hier een 
streefwaarde formuleren, om boeren te stimuleren agroforestry te ontwikkelen. Daarbij geven we 
ook aan dat het ontwikkelen van een sluitend verdienmodel noodzakelijk is, alsmede het oplossen 
van een aantal knelpunten. Verder maken we expliciet dat als deze ambitie niet haalbaar blijkt, 
we op een later punt kunnen afschalen.  
o We kiezen er vooralnog niet voor om de ambitie te verlagen. Dit omdat we de lat op dit 

punt relatief hoog willen leggen; met een relatief snelle ontwikkeling van agroforestry is 
wenselijk vanuit ons programma Landbouw Meerdere Smaken; bovendien is naarmate het 
aandeel agroforestry hoger is, het in mindere mate nodig bos elders te ontwikkelen.  

- Er is een alinea toegevoegd aan paragraaf 7.1 waarin wordt aangegeven dat bij het inzetten van 
Flevolands hout er rekening gehouden moet worden met de omvang van het huidige bos; het 
nieuw aan te planten bos zal pas over enkele decennia productief zijn. 

- Aan 8.3.3 is een alinea toegevoegd over het houden van een nulmeting na vaststelling van de 
bossenstrategie.  

 
 
  


