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over landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie
agendapunt 7
1. GS schrijven dat er nog 421 ha bos gerealiseerd moet worden binnen het
Natuurnetwerk Zeeland. Is er hier een relatie en zo ja welke met de 410 ha extra
bos zoals genoemd in de Bosvisie Zeeland?

Op basis van een nadere inventarisatie met terreinbeheerders is
maximaal 421 ha als netto opgave binnen het Natuurnetwerk Zeeland
bepaald. Dit is inclusief de in de Zeeuwse bosvisie genoemde 410 ha
uitbreiding

2. Er komt geen rijksgeld voor de Bosvisie. Met welke middelen wordt de Bosvisie dan
wel uitgevoerd?

Deze vraag bevat een politiek-bestuurlijke component en zal derhalve
mondeling door de gedeputeerde worden beantwoord in de cievergadering, indien VVD de vraag dan stelt

3. De 4 ha bos die is verwijderd ivm Natura 2000 moet worden gecompenseerd. Dat
gebeurt niet via de Bosvisie (geen rijksgeld) en ook niet via het programmaplan
natuur. Hoe dan wel?

Middelen voor boscompensatie zijn wel voorzien binnen het programma
Natuur 2021-2030 (spoor 1). Totaal is daar circa 210 miljoen tot 2030 voor
beschikbaar. Afspraken daarover worden separaat per provincie met het
min. van LNV in een specifieke uitkering vastgelegd.

4. Waarom is besloten dat elke provincie met 10 % evenredig moet bijdragen aan de
doelstelling? Provincies zijn landschappelijk gezien toch geen eenheidsworst. De
ene provincie leent zich meer voor bossen dan de andere.

Dat klopt. Dit is ook nooit zo besloten. Binnen het proces van de Zeeuwse
Bosvisie is dan ook met partijen verkent naar ruimtelijke mogelijkheden
van vormen en typnen van houtige beplantingen die landschap ecologisch
aansluiten. Daarbij is geen opgave voor buiten het Natuurnetwerk
gedefinieerd.

5. Het is de bedoeling dat de Bosvisie wordt geïmplementeerd in de Omgevingsvisie.
Betekent dit dat er geen separaat besluit over de Bosvisie meer plaatsvindt en zo ja
waarom?

De Zeeuwse Bosvisie is een provinciale visie waarbinnen geen nieuw
beleid wordt geformuleerd, maar een provinciale visie vanuit een
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landschappelijke en ecologische ruimtelijke insteek welke met alle
relevante partners is vormgegeven. Daarmee sluit de Zeeuwse Bosvisie
aan op vastgesteld provinciaal natuurbeleid zoals de Natuurvisie 20212022, het Natuurbeheerplan, 2016 en o.a. de beheerplannen Natuur2000.
Een uitvoeringsstrategie hiervoor waarbij ook houtige beplanting (bos)
overeenkomstig de Zeeuwse bosvisie inclusief bijbehorende financiële
kaders maakt onderdeel uit van een uitvoeringsprogramma Landelijke
gebied 2021-2030. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid op 23 april van dit
jaar aan Provinciale Staten worden aangeboden.

