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Kenmerk

Geachte leden,
Hierbij informeren wij u over de voortgang van de uitwerking van de
Bossenstrategie, die het Rijk en de provincies eind dit jaar gezamenlijk
willen vaststellen. Over ambities en doelen van de Bossenstrategie heb
ben wij u eerder dit jaar (brief 1 370926/1 3711 08) geïnformeerd.

1370926/1431534

Uw kenmerk

Resultaten tot nu toe
Als eerste stap in de uitwerking is aan de provincies gevraagd aan te ge
ven:
1.

hoeveel nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
gerealiseerd kan worden;
2. hoeveel hectare boskap voor natuurdoeleinden er gecompen
seerd moet worden;
3. welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit
van het bestaande bos te verbeteren (‘vitalisering’);
4. waar de aanleg van zogenoemde ‘houtige landschapselementen’
tot versterking van het landschap kan leiden.
Op deze vier punten gaan wij hieronder nader in. Voor onze inbreng op
het eerste en derde punt hebben wij de terreinbeherende organisaties
(TBO’s) om input gevraagd.

Ad 1) Nieuw bos binnen NNN
Gevraagd werd om aan te geven waar in het al gerealiseerde NNN het
bestaande natuurtype omgezet zou kunnen worden in bos, dan wel
waar in het nog niet gerealiseerde deel van het NNN de natuurambitie
kan worden omgezet naar bos. Daarbij is geen taakstelling per provin
cie bepaald. Omzetting zou vooral zinvol kunnen zijn op graslanden
waar het moeilijk blijkt om de gewenste natuurkwaliteit te bereiken; een
knelpunt dat landelijk op vrij grote schaal blijkt te spelen. In Noord-Hol
land zijn de mogelijkheden daarvoor echter relatief beperkt. Dat komt
omdat voor de meeste van onze NNN-graslandgebieden een weidevogeldoelstelling geldt. Bosaanleg is daar ongewenst, vanwege de toene
mende kans op predatie door roofvogels. Bovendien is ons beleid in
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veel gebieden gericht op behoud van het open landschep. Na consulta
tie van de TBO’s kwamen wij uit op maximaal 360 ha extra bos, vooral
op grasland in recreatiegebieden.
Uit een eerste landelijke inventarisatie blijkt dat van de voorgestane
37.000 ha extra bos ongeveer 1 5.000 ha binnen NNN gerealiseerd kan
worden. Gezien de hiervoor genoemde specifieke omstandigheden kan
onze provincie daaraan dus slechts een relatief kleine bijdrage leveren.
Dit resultaat wordt binnenkort in IPO-verband besproken. De verwach
ting is dat zodra er interprovinciaal overeenstemming is over een lande
lijk beeld, wij met de betroken TBO’s verder gaan uitwerken waar en
hoe het extra bos de komende jaren daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Ad 2) Compensatie opgave
Tot nu toe gold voor boskap ten behoeve van natuurdoelen geen compensatieplicht. Dit uitgangspunt staat tegenwoordig ter discussie, waar
door vanaf nu, met terugwerkende kracht tot 201 7, alle boskap ten be
hoeve van natuurdoelen, gecompenseerd zal worden. Een inventarisatie
van reeds uitgevoerde en voorgenomen boskap ter uitvoering van de
Natura 2000-beheerplannen (duinen, Vechtstreek) of voor de aanleg van
natuurverbindingen (Gooi) levert op dat het in Noord-Holland om circa
155 ha te compenseren boskap gaat. Een vervolgstap zal zijn om in de
gebieden of projecten waar dit speelt naar locaties te zoeken waar deze
boskap kan worden gecompenseerd. In beginsel vindt de compensatie
voorafgaand aan de kap plaats, zoveel mogelijk in de nabijheid van de
plek waar wordt gekapt en zodanig dat de compensatie bijdraagt aan
een robuust bos.

Ad 3) Vitalisering
De TBO’s hebben aangegeven dat er een grote opgave ligt voor vitalise
ring van het bos in Noord-Holland. Veel bos heeft te lijden onder de
hoge stikstofdepositie, al dan niet in combinatie met verdroging (dui
nen, Gooi). Herstelmaatregelen zijn nodig om de negatieve effecten
daarvan te beperken. Ook invasieve exoten, met name de Amerikaanse
vogelkers, dienen extra te worden bestreden om de kwaliteit van de
bossen in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast speelt dat de
biodiversiteit in sommige bossen laag is, omdat deze ten behoeve van
recreatie of houtkap zijn aangelegd en erg eenzijdig van samenstelling
zijn. Door omvorming kan de biodiversiteit daar aanzienlijk toenemen.
Deze informatie hebben wij aangeleverd ten behoeve van het landelijke
beeld. Hierover wordt nu advies gevraagd aan enkele ter zake deskun
dige organisaties, zoals de Unie van Bosgroepen.

Ad 4) Versterking van het landschap door aanleg van landschapsele
menten
De vraag waar de aanleg van landschapselementen tot versterking van
het landschap kan leiden is ons gesteld om richting te geven aan de
partners van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit, die het op zich heb
ben genomen om het in het klimaatakkoord aangekondigde ‘Aanvals-
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plan Landschapselementen’ uit te werken. Wij zien hiertoe goede kan
sen in met name de Wieringermeer, de Zijpe- en Hazepolder en WestFriesland. Als er een eerste resultaat van dit aanvalsplan beschikbaar is,
kunnen wij verder bezien hoe we aan de realisatie ervan kunnen bijdra
gen.
Nog uit te werken onderdelen van de Bossenstrateqie

Bos buiten NNN
Een groot deel van de beoogde 37.000 ha extra bos blijkt niet binnen
het NNN te kunnen worden gerealiseerd. Landelijk wordt nu in overleg
met onder meer Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf en gemeen
ten bezien hoe via combinaties met onder andere woningbouw en de
energietransitie tot bruikbare uitgangspunten kan worden gekomen
voor de aanleg van extra bos via deze sporen. Wij zijn daarbij niet direct
betrokken. Zodra genoemd overleg tot een resultaat heeft geleid, zullen
wij bezien hoe we dat het beste in ons provinciale beleid kunnen uitwer
ken. Het ligt voor de hand om dat te doen via de lopende trajecten van
het Masterplan Biodiversiteit, de Visie recreatie en toerisme, de Voedselvisie en de Woonagenda. Een belangrijke randvoorwaarde zal voor ons
steeds zijn dat de aanleg van extra bos bijdraagt aan versterking van de
landschappelijke kwaliteit.

Duurzaam gebruik van bout
De Bossenstrategie gaat ook in op de hoogwaardige toepassing van
hout en de afbouw van hout voor energieproductie. Voor het eerste wor
den vooralsnog op landelijk niveau kaders uitgewerkt. Zo wordt in sa
menwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan
een “Strategische Verkenning Biobased Bouwen".
In Noord-Holland wordt geen bos gekapt voor energieproductie; dat zal
ook zo blijven.
Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben ge
ïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen over de Bossenstrategie
zijn, zullen wij uw Staten informeren.
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