E-mail met Vragen (PvdD) Commissie Ruimte 15 januari 2021 over agendapunt 7, m.b.t. Zeeuwse Bosvisie

Vragen Commissie Ruimte

Antwoorden
:

Vragen (PvdD) (Karin Körver) over
brief GS van 15 december 2020 over
landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse
Bosvisie
agendapunt 7
Vragen m.b.t. Zeeuwse Bosvisie:
1. In de brief van GS staat; Met de
landelijke Bossenstrategie streven
Rijk en provincies naar een gezond,
toekomstbestendig en
maatschappelijk gewaardeerd bos
in 2030 waarbij doelen en ambities
zijn gekoppeld aan een
inspanningsverplichting. Wat is die
inspanningsverplichting concreet?

De inspanningsverplichting bestaat uit de volgende concrete acties zoals deze gekoppeld zijn aan de bossenstrategie:

2. Het aantal te realiseren hectare bos
of andere houtige beplantingen
buiten de NNZ is nog niet bepaald.
In de brief van GS lijkt dit
afhankelijk te worden gesteld van

Deze vraag is politiek-bestuurlijk van aard en zal derhalve mondeling door de gedeputeerde worden beantwoord in de
cie-vergadering, indien de vraag dan wordt gestelt

 Rijk en provincies streven samen naar circa 19.000 ha bosuitbreiding buiten het Natuurnetwerk en organiseren
een proces met betrokken partijen om hier invulling aan te geven.
 Provincies geven met terreinbeheerders invulling aan een kwaliteitsimpuls voor het bos en brengen binnen
een jaar het benodigde instrumentarium en de benodigde financiering in beeld.
 Provincies werken, in overleg met terreinbeheerders, binnen een jaar uit welke aanpassingen binnen
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) nodig en mogelijk zijn voor realisatie van de doelen voor vitaal bos.
 Uitbreiding van Bos binnen het Natuurnetwerk Zeeland indien sprake is van het niet budgetneutraal kunnen
realiseren van Bos (Zeeland 421 ha.). M.a.w. anders dan via de middelen uit het huidige Natuurpact.
 Compensatie van Bos buiten het Natuurnetwerk als gevolge van behalen instandhoudingsdoelen Natuur2000
binnen het Natuurnetwerk (Zeeland, totaal 4 ha).
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Vragen m.b.t. Zeeuwse Bosvisie:
rijksmiddelen. Dus geen geld = geen
bos?
3. Ook wordt er verwezen naar het
‘Uitvoeringsprogramma Landelijk
gebied’. Waar de daadwerkelijk uit
te voeren plannen die vermeld
staan in de bosvisie zouden moeten
worden vastgesteld. Hoe wordt de
noodzaak voor de realisatie van de
bossenstrategie/bosvisie geborgd?

Zie ook antwoorden bij vraag 2. De ruimtelijke kwalitatieve vertaling is gemaakt in de Zeeuwse bosvisie met partijen.
Deze is ook opgenomen in het ontwerp van de provinciale Omgevingsvisie Zeeland, onderdeel B Landschap.

4. Waarom worden de eerdere
plannen voor meer bos (actieplan
Bos en Hout, 5000ha bos in ZeeuwsVlaanderen) hier niet in
meegenomen?

Het actieplan bos en hout was een actieplan van de bos en hout –sector en aangeboden aan het Rijk. Voor zover ons
bekend is daar niet een beleidsmatige vertaling aan gegeven.

De vertaling hiervan naar een uitvoeringsstrategie van de bossenstrategie/bosvisie is onderdeel van het genoemde
uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030.

Het gedachtengoed van het actieplan Bos en Hout uit 2016 en de genoemde 5000 ha. was destijds ook niet gestoeld op
inhoudelijke afwegingen en besproken met verschillende Zeeuwse partijen. Binnen het proces van de Zeeuwse bosvisie
heeft dat nu wel plaatsgevonden. Binnen het proces van de Zeeuwse bosvisie is verder door alle deelnemende partijen
onderschreven dat Zeeland maar op beperkte schaal bossen kent en dat de aanleg van echt nieuwe bossen of
boscomplexen waar nu geen bos is, niet past binnen verschillende Zeeuwse landschappen. De focus van het provinciale
natuurbeleid richt zich vooral ook op de typisch Zeeuwse natuur, de natuur van de Delta, met de overgangen van nat
naar droog, van zoet naar zout.
Verder vormt de klimaatnota 2019 en de gemaakte afspraken hierin vormt de basis voor de totstandkoming van de
bossenstrategie. Binnen de uitwerking van de Zeeuwse bosvisie vormt daarbij ook het huidige Natuurbeleid (Natuurvisie
2017-2022) de basis.
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Vragen m.b.t. Zeeuwse Bosvisie:
5. In hoeverre is er rekening gehouden
met de ingestuurde kritiek op de
landelijke bossenstrategie bij het
opstellen van de Zeeuwse bosvisie?

Daarbij is gedurende het proces van de bosvisie tot november 2020 rekening mee gehouden. Daarnaast vormen de
verschillende geuite kritieken door verschillende maatschappelijke partijen aandachtspunten voor de verdere uitwerking
van de genoemde acties opgenomen binnen de landelijke bossenstrategie.

6. Hout als bouwmateriaal is een
prima keuze, mits er duurzaam en
regeneratief gewerkt wordt. Hoe
gaat dat gebeuren?

Het natuurbeheerplan 2016 en daaraan gekoppelde Natuurbeheertypen betreffen bostypen die vallen binnen het
Natuurnetwerk Zeeland. Regulatie van beheer en onderhoud vindt dus op basis hiervan plaats.

