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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Bijgevoegd is de uitwerking van motie 82 (30 oktober 2019) met de titel Het Bomen Actieplan. De Natuur en 
Milieufederatie Utrecht heeft voor de provincie verkend op welke manier het mogelijk is om tenminste 600.000 
bomen aan te planten in de periode tot en met 2023. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) brachten zij 
in kaart dat het middels 38 verschillende bomenplantprojecten haalbaar is om 738.840 nieuwe bomen te planten 
tot 2023. Daarbij is gerekend met een slagingskans van 50% voor nieuwe projecten, vanwege de knelpunten die 
er zijn om deze projecten te kunnen realiseren, waaronder de beschikbaarheid en financiering van grond en 
plantmateriaal. Het Bomen Actieplan zien wij als een verkenning naar de mogelijkheden van de aanplant van 
nieuwe bomen. Het actieplan nemen wij op als bouwsteen in het op te stellen strategisch bosbeleid. Hierbij zetten 
wij in op de aanplant van circa 200.000 bomen in de periode 2020-2023 waarvoor de financiering inmiddels rond 
is, en 400.000 bomen via nog te financieren projecten. De benodigde financiële middelen zullen samen met dit 
strategisch bosbeleid via de begrotingscyclus worden gevraagd.

Inleiding 
Uw Staten hebben motie 82 aangenomen met het doel om “maatschappelijke organisaties zoals de NMU, 
Utrechts Landschap, LTO en Natuurmonumenten te vragen om tot een gezamenlijk actieplan te komen dat leidt 
tot de realisatie van de extra aanplant van in ieder geval 600.000 bomen in de provincie Utrecht tot 2023 of 
zoveel eerder als mogelijk”. 

In opdracht van de provincie is een Bomen Actieplan gemaakt door Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in 
samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht. Twaalf maatschappelijke organisaties ondertekenden het plan, 
dat kansen en mogelijkheden beschrijft voor aanplant van ruim 600.000 nieuwe bomen in 38 projecten. Uit het 
actieplan blijkt dat het mogelijk is om het doel van 600.000 nieuwe bomen te realiseren door middel van deze 
projecten, die deels nieuw en deels al gepland zijn.
Het plan helpt de provincie om de doelen in het Strategisch bosbeleid, dat in ontwikkeling is, concreet te maken 
en om de klimaatdoelstelling voor meer bos te realiseren. 
Wij stellen voor om met deze statenbrief en het opgeleverde bomen actieplan de motie 82 als afgedaan te 
beschouwen.
Het Bomen Actieplan met bijlage is bijgevoegd. 

Toelichting
Bomen zijn van levensbelang. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een stabiel klimaat. Ze bieden beschutting 
voor mensen en dieren en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Een gezond bos, landschapselementen, 
erfbeplanting en bomen in parken en tuinen helpen biodiversiteit in stand te houden. In deze tijden van 
coronacrisis is eens te meer gebleken dat bewoners van Utrecht behoefte hebben
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om in hun eigen omgeving te kunnen recreëren. Het wandelen in natuurgebieden, landgoederen en
natuurterreinen met bossen en kleine landschapselementen is van groot belang bij de natuurbeleving Om al deze 
redenen willen we de bestaande bomen in Nederland behouden, en zoeken naar manieren om hier natuur en 
bomen aan toe te voegen.
Het Bomen Actieplan laat zien wat de mogelijkheden zijn om in de periode 2020-2023 tenminste 600.000 extra 
bomen aan te planten in de provincie Utrecht. Het sluit aan bij de ambitie van Plan Boom, een landelijk actieplan 
van de Natuur en Milieufederaties om in heel Nederland in 2020-2023 10 miljoen bomen aan te planten.

In lopende projecten worden naar schatting van NMU bijna 200.000 bomen aangeplant in de periode 2020-2023. 
Daarnaast zijn er nieuwe projecten in beeld waar nog eens meer dan 400.000 bomen geplant kunnen worden. 
Hiervoor liggen er plannen en ideeën die nog verder moeten worden uitgewerkt. Voor deze projecten ontbreekt 
vaak nog financiering, grond, en/of benodigde bestuurlijke mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld wijziging van een 
bestemmingsplan. Een grove inschatting laat zien dat er een totaal van ruim 700.000 bomen gerealiseerd kan zijn 
in 2023. Van deze bomen landen er ca. 185.000 in het NNN: 40.000 in lopende projecten en 145.000 in nieuwe 
projecten. De rest zal in het agrarisch of stedelijk gebied worden geplant.
Binnen deze mogelijkheden gaan wij uit van 600.000 extra bomen: 200.000 via al lopende projecten en 400.000 
via nieuw te starten projecten.

In de motie vragen PS ook om “bij het vormgeven en uitvoeren van dit actieplan inwoners, onderwijsinstellingen 
en o.a. collectieven actief te betrekken en te faciliteren door bijvoorbeeld een digitaal platform 'waar 
plant jij jouw boom' in te richten waardoor bewustwording versterkt wordt en monitoring mogelijk 
is”. 
Hiervoor gaat NMU in de bestaande website voor Groen aan de Buurt een pagina opnemen over 
bomenaanplant in de provincie Utrecht. Dit stimuleert de aanplant en geeft inzicht in de resultaten.

Daarnaast vragen PS in de motie om “bij de officiële start van de uitvoering van het actieplan 
samen met inwoners, gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 
partners een 'Utrechtse Boomplantdag' te organiseren”. 
Activiteiten zoals boomplantdagen en natuurwerkdagen kunnen momenteel vanwege covid-19 niet 
worden georganiseerd. Daarom organiseert de provincie samen met NMU een Bomenuitdeeldag in maart 
2021.

Financiële consequenties
Voor de aanplant van circa 200.000 bomen in lopende projecten is de financiering al geregeld. Bijvoorbeeld via 
bestaande regelingen voor nieuwe natuur (SKNL), en kleine landschapselementen (Platform KLE, onderdeel van 
AVP). Deze regelingen zijn gekoppeld aan beleidsdoel 2.1: Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) en 
beleidsdoel 2.2: De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig. Deze beleidsdoelen zijn onderdeel van 
het Programma Landelijk Gebied. 
Het Bomen Actieplan geeft aan dat er extra budget en menskracht van onder andere de provincie nodig is om 
daarnaast de kansen te benutten voor het aanplanten van 400.000 extra bomen. Aan provincie Utrecht, 
gemeenten en bedrijven zal daarom door de maatschappelijke organisaties om aanvullende middelen worden 
gevraagd. De financiële consequenties van het Bomen Actieplan zullen bij de Kadernota 2022 inzichtelijk worden 
gemaakt, en betrokken worden bij de bestuurlijke afweging en besluitvorming die aan uw Staten wordt 
voorgelegd. Indien aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, dan kunnen hiermee een aantal projecten 
uit het Bomen Actieplan worden uitgevoerd en/of gestimuleerd in de door uw Staten gewenste periode t/m 2023. 
In de zomer van 2021 zenden wij u ook het Strategisch bosbeleid ter vaststelling toe, waar dit Bomen Actieplan 
een bouwsteen voor vormt.

Vervolgprocedure / voortgang
Het Bomen Actieplan is een bouwsteen voor het Strategisch bosbeleid dat momenteel in ontwikkeling is.
GS pakken door op projecten waar de provincie al aan werkt, zoals het Platform Kleine Landschapselementen en 
realisatie van bos in het NNN. GS pakken nieuwe projecten op wanneer uw Staten besluiten om hiervoor budget 
en menskracht ter beschikking te stellen.

Bijlagen
1. Rapport Bomen Actieplan
2. Rapport Bomen Actieplan Bijlage
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