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Technische vragen m.b.t. Memo voortgang bomen actieplan 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP  1 Wat leert u van de constateringen in dit memo in het alge-
meen. Wij leren er (opnieuw) van dat het beter zou zijn om 
dit soort actieplannen gepaard te laten gaan met een uit-
voeringstoets vooraf. Bent u dat met ons eens?   

 

Nee, wij vinden dat er voldoende toetsing gedaan wordt voordat een 
plek bos mag worden. Het kan zijn dat een initiatiefnemer een aanleg-
vergunning, bestemmingswijziging en omgevingsvergunning nodig 
heeft, naast de eisen die we als provincie stellen. Deze tezamen zijn 
meer dan voldoende toets rond bosvorming. Het zou kunnen dat een 
uitvoeringstoets vooraf mensen afschrikt – dit terwijl bosvorming al com-
plex, tijdrovend en moeizaam genoeg is. We hebben tientallen initiatie-
ven onder handen dit zouden er honderden moeten worden om uitein-
delijk tot 1500 hectare nieuw bos te komen. 

 2 Is er op basis van de bevindingen van dit memo juist niet 
behoefte aan een sterkere rol van de projectleider? Ie-
mand die overzicht houdt, ziet waar de kansen liggen, be-
schikbare bomen inzet op plekken waar ze het minst kos-
ten en het meest toevoegen? Dat voorkomt dat we bijna 
12.000 euro neerleggen voor een bestemmingswijziging, 
terwijl we elders mensen met een lege kar naar huis sturen 
omdat er geen bomen te koop zijn. 

De positie van de projectleider is sterk genoeg: er is overzicht en er 
wordt concreet geacteerd juist daar waar kansrijke en potentiële locaties 
liggen voor nieuw bos. Er is wel behoefte aan meer projectleiders die 
uitvoeringsgericht zijn, die gericht zijn op het concreet realiseren van 
hectares bos. Vanaf 1 januari zal met financiering uit de Kadernota 2023 
in ieder geval extra menskracht worden ingezet die zich ook hier mee 
bezig gaat houden. 

 3 Moeten we op basis van de constateringen in dit memo 
ook niet nu al een uitspraak doen of we na dit actieplan 
verder willen op dit spoor binnen de bossenstrategie?  
 

Een evaluatie is pas op zijn plaats als het Bomen Actieplan uitgevoerd is 
en de 600.000 bomen er staan. Dit achten wij haalbaar als er gewerkt 
kan worden tot midden 2025. 
Daarnaast zal in het kader van het Strategisch bosbeleid medio 2024 
een evaluatie plaatsvinden waarin de programmering en bijbehorende 
begroting tegen het licht zal worden gehouden. Dit vormt de basis voor 
een heroverweging van programmering en begroting De uitvoering van 
het Bomen Actieplan is daar onderdeel van. 

GroenLinks 4 Dank voor deze duidelijke memo. GroenLinks waardeert 
het dat er, naast dat er geconstateerd wordt dat er een 
probleem is wat betreft de haalbaarheid binnen de ge-
stelde termijn, ook direct gedacht wordt in oplossingen en 
mogelijkheden. Onze enige vraag hierbij is of en hoe PS 
op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van het 
bomen actieplan, zodat we tijdig weten of er nog extra 
maatregelen nodig zijn om medio 2025 wel te halen. Wij 
wensen de bosmakelaar veel succes!  

We hebben over de rapportage van de voortgang van het Bomen Actie-
plan het volgende afgesproken: 
 
De gedeputeerde ontvangt ieder half jaar een update van de over-
zichtstabel met een toelichting te beginnen op 1/9 2022. Via een staten-
memo worden Provinciale Staten jaarlijks in oktober/november geïnfor-
meerd over de voortgang.  
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