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Middelburg, 15 december 2020
Geachte voorzitter,
Hierbij informeren wij uw Staten over de landelijke Bossenstrategie en de daaraan gekoppelde Zeeuwse
Bosvisie. Provinciale Staten zijn eerder gedurende 2020 op de hoogte gesteld van de gezamenlijke
Bossenstrategie Rijk en provincie (GS-brief van 3 april 2020, behandeling commissie Ruimte van 8 mei
2020).
Op 18 november 2020 is de Tweede kamer door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) geïnformeerd over de uitwerking van ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en
beleidsagenda 2030 (kamerstuk 33 576, nr. 186). Deze uitwerking is tot stand gekomen in samenwerking
met de provincies (IPO). 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. Binnen Zeeland is gedurende 2020 als voorbereiding hierop
in samenwerking met diverse partijen een ruimtelijke visie opgesteld die richting geeft aan mogelijkheden
voor versterking van bos of andere houtige beplantingen binnen Zeeland (Zeeuwse Bosvisie).

De Zeeuwse Bosvisie
Binnen de Zeeuwse Bosvisie zijn op basis van zorgvuldige landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische uitgangspunten binnen Zeeland zoekgebieden en uitsluitingsgebieden bepaald, die
vervolgens zijn uitgewerkt naar concrete ruimtelijke visiebeelden in de vorm van bruikbare
receptenkaarten. Daarnaast zijn visuele voorbeelden opgenomen van koppelkansen van te realiseren
houtige beplantingen met andere (nog) te ontwikkelen ruimtelijke opgaven.
De Zeeuwse Bosvisie kent een breed draagvlak waarbij de Provinciale Commissie Groen en Ruimte
(PCGR) is geïnformeerd tijdens het proces. Actief betrokken partijen die gedurende het visieproces mede
vorm hebben gegeven aan het eindresultaat zijn:
-

Alle Zeeuwse overheden;
landbouw (ZLTO);
Zeeuwse terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse landschap)
Zeeuws particulier grondbezit ;
overige (expertise) organisaties waaronder North Sea Port, Zeeuwse Milieufederatie, de
Bosgroep Zuid Nederland en de Stichting landschapsbeheer Zeeland.

De Zeeuwse Bosvisie ademt geen grootschalige boskap uit binnen Zeeland maar juist versterking en
maatschappelijk verantwoord omgaan met, waarbij ook economische bruikbaarheid van bepaalde
bosachtige beplantingen of bosstructuren mogelijk blijft.

k

Gezien het ruimtelijke kwalitatieve karakter van de Zeeuwse Bosvisie vormt deze binnen de concept
Omgevingsvisie Zeeland een onderdeel van het onderdeel Landschap.
Uitvoering van de landelijke Bossenstrategie
Door de Minister van LNV zijn geen extra middelen toegekend aan het realiseren van doelen en ambities
uit de landelijke Bossenstrategie behoudens het kunnen compenseren van Bos binnen het Natuurnetwerk
Zeeland (NNZ). Voor Zeeland betreft dit 4 hectares bos die vanaf 2017 noodzakelijk is verwijderd voor
het realiseren van Natuur2000 instandhoudingsdoelen. Binnen het proces van de Zeeuwse bosvisie is
verkend hoeveel hectares bos aanvullend nog te realiseren is binnen het NNZ. Dit is netto circa 421
hectares. Het concreet aantal te realiseren hectares buiten het NNZ is nog niet bepaald. Dit ook uit
oogpunt van het ontbreken van rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan het realiseren van ambities uit de
landelijke Bossenstrategie. Vanuit de provincies is dit ook als aandachtspunt meegegeven aan het
Ministerie van LNV.
Een uitvoeringsstrategie voor realisatie en of stimulering van uitbreiding van bos of andere vormen van
houtachtige beplantingen buiten het NNZ is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied
2021-2030. Dit uitvoeringsprogramma geldt als vervolgfase op uit het ambitiedocument “Samenwerken
aan het Zeeuwse platteland” en wordt momenteel met partijen vormgegeven.
Het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied 2021-2030 zal naar verwachting aan het einde van het eerste
kwartaal van 2021 gereed zijn en vervolgens aan Provinciale Staten ter vaststelling worden aangeboden.
Wij gaan ervanuit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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