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De essentaksterfte is een groot probleem in de Provincie Flevoland. De boom^^^^
ziekte grijpt nog steeds om zich heen. Alle Flevolandse betrokkenen (tbo's, gemeenten, RWS, Landschapsbeheer, Bosgroep Midden-Nederland, Vereniging voor openbaarheid
Bos en Natuurterreineigenaren) zijn voortvarend aan de slag gegaan. In 2018 is de
openbaar
'veiligheidskap', dat wil zeggen kap in directe omgeving van wegen, fiets- en
wandelpaden, uitgevoerd. Voor de meeste Flevolandse betrokkenen zijn de ver- portefeuillehouder
wachte financiële knelpunten opgelost. Alleen Staatsbosbeheer kent de komende
Hofstra H.J.
jaren nog een aanzienlijk financieel knelpunt. Op dit moment concentreert de
kap van aangetaste essen zich naar midden in het bos, hierbij is de communicatie
kennisname aan PS en
naar het publiek een belangrijk punt. De provincie heeft voornamelijk een regisburgerleden
serende en faciliterende rol bij het project essentaksterfte.
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Essentaksterfte en kap
Alle organisaties ervaren essentaksterfte als een acuut probleem en gaan
daar voortvarend mee aan de slag. Het eerdere streven om voor 2018 de 'veiligheidskap'(kap in directe omgeving van wegen, fiets- en wandelpaden) gereed te hebben, hebben alle organisaties gehaald. Ook wordt de monitoring
van aantasting door de meeste partijen op een uniforme manier uitgevoerd.
Nu de kap van aangetaste essen zich verplaatst van de omgeving van paden
naar midden in het bos, worstelen met name tbo's met de communicatieboodschap naar het publiek. Er is behoefte aan afstemming op het gebied van
communicatie, een rode draad/centrale boodschap en uitwisseling van communicatie-uitingen.
Financiële knelpunten
Bijna alle partijen kunnen kap en herplant redelijk opvangen binnen hun eigen begroting, alleen bij Staatsbosbeheer blijft sprake van een groot financieel knelpunt doordat haar beheervergoeding een component bevat die met
houtoogst bekostigd moet worden. Doordat Staatsbosbeheer in april 2019 een
langdurige samenwerking met Shell is aangegaan, is 17,4 miljoen beschikbaar
gekomen voor herplant van ruim 5 miljoen bomen en hun financiële knelpunt
voor wat betreft herplant opgelost. Het knelpunt wat betreft de beheervergoeding is echter ongewijzigd en ook extra kosten voor bodembewerking, nazorg en communicatie zorgen nog voor een financieel gat van in totaal circa
16 miljoen voor de komende 20 jaar.
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Communicatie
Er is een grote behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Verzoek
van andere partijen is dat de provincie een centrale rol gaat vervullen om
uitwisseling mogelijk te maken. Afgesproken is dat de provincie ieder kwartaal een nieuwsbrief gaat verzorgen met daarin actuele informatie, verwijzing naar onderzoeken, nieuwe inzichten etc. Het leveren van input voor
deze nieuwsbrief is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast beheert de provincie een actuele lijst met inhoudelijke contactpersonen essentaksterfte, communicatiemedewerkers en contactpersonen
landschapsvisie;
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Landschapsvisie
De provincie organiseert in het kader van de ontwikkeling van de landschapsvisie een aantal
'pop-up's'; één daarvan zal in het teken staan van de essentaksterfte. De organisatie van deze
pop-up wordt samen met Staatsbosbeheer opgepakt.
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Vervolg
Vooralsnog is geen behoefte aan een centrale/gezamenlijke inkoop van jonge bomen, mogelijk
kan deze behoefte later wel ontstaan. In augustus/september 2019 zal een vervolgbijeenkomst
plaatsvinden met de betrokken organisaties, deze zal in het teken staan van gezamenlijke deelname aan een workshop van Staatsbosbeheer over herplant.

