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Het Strategisch bosbeleid is een provinciale uitwerking van de landelijke Bossenstrategie, de ambities uit de 

Omgevingsvisie en van de Natuurvisie. De overkoepelende visie voor het strategisch bosbeleid is ‘meer, vitaal, 

toekomstbestendig, beschermd en maatschappelijk gewaardeerd bos’. M.b.t. het Statenvoorstel Strategisch 

bosbeleid komen een paar thema’s bij verschillende fracties terug.  

 

Zo zijn er vragen over de haalbaarheid van dit voorstel. Dit betreft enerzijds de inhoudelijke doelstellingen. Als het 

al zo lastig is om extra NNN-gebieden aan te leggen, waarom zou het dan wel lukken om zoveel extra bos aan te 

leggen? Anderzijds worden er kritische vragen gesteld over de financiële dekking. De ambities lopen tot 2040, maar 

er zijn maar voor twee jaar middelen gereserveerd. De gedeputeerde reageert door erop te wijzen dat het een 

landelijk opgelegde inspanningsverplichting betreft. Over twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden, waarna indien 

nodig voor een versnellingsaanpak kan worden gekozen. Gedeputeerde kondigt overigens een erratum aan, zowel 

m.b.t. tot de financiën als m.b.t. een nadere uitwerking van het beslispunt.  

 

Verschillende fracties geven aan pertinent géén houtkap toe te willen staan voor biomassa en zullen daar zo nodig 

een motie over in dienen. Gedeputeerde zegt toe uit te zoeken in hoeverre Utrechts bosbouw wordt gebruikt voor 

biomassa en of een verbod mogelijk is.  

 

Verschillende (natuur)organisaties hebben voorafgaand aan de commissie stukken verstuurd met hun mening over 

de bossenstrategie. Sommige fracties vinden het jammer dat er geen Nota van beantwoording bij de stukken zat, 

omdat nu niet duidelijk is hoe het College op de input van partners heeft gereageerd. Gedeputeerde geeft aan dat 

dit onder de Omgevingswet de gebruikelijk werkwijze wordt: input wordt vooraf opgehaald en verwerkt, er volgt 

geen Nota van beantwoording of iets dergelijks. Ze zegt toe voorafgaand aan de PS-vergadering van 11 mei de 

reactie op de ingezonden brief van Staatsbosbeheer met de Staten te delen. 

 

Verder vragen fracties aandacht voor de ondersteuning van particulieren voor het planten van bomen, zowel binnen 

de bebouwde kom als daarbuiten. Gedeputeerde geeft aan dat hier inderdaad veel animo voor is en dat de 

provincie dit blijft ondersteunen.  

 

Gedeputeerde doet verder de volgende toezeggingen: 

• Gedeputeerde zegt toe om vóór de Statenvergadering van 11 mei te informeren of de Provincie Utrecht 

snel het Overijsselse model voor ontheffing van de herplantplicht bij voedselbossen kan overnemen. 

• Gedeputeerde levert voor de Statenvergadering van 11 mei aanvullende informatie over pilot over 

strooisels met nieuwe boomsoorten. 

• Gedeputeerde informeert nader over de mogelijkheden om klimaatslim/nat bos aan te leggen in het 

veenweidegebied. 

• Gedeputeerde reflecteert voor 11 mei op de vraag: hoe komen we tot een integrale afweging van welke 

ruimtelijke ambitie waar komt in de provincie. 

• Gedeputeerde informeert voor 11 mei of en hoe er een ecologische toetsing buiten de NNN plaatsvindt. 
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• Gedeputeerde komt terug op de vraag hoe bodembeschadiging te voorkomen is bij houtoogst met 

harvesters. 

• Gedeputeerde zegt toe t.b.v. de vergadering van 11 mei een en ander op 29 april aan te leveren. 

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als normaal debat te agenderen voor de Statenvergadering van 

11 mei 2022. 

 

Voorzitter van de commissie, 

Mw. mr. S.F. van Ulzen 

 

Commissiegriffier, 

Dhr. drs. T.J. Dorst 


