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Onderwerp Erratum Statenvoorstel betreffende Vaststelling Strategisch bosbeleid 

Kern van het advies 
 

Vanuit de VVD zijn bezwaren gerezen over de wijze waarop een beslispunt 
geformuleerd wordt en over hoe de financiële paragraaf geformuleerd is. Dat 
heeft geleid tot onderstaande wijzigingen in het Statenvoorstel. 

Financiële consequenties Geen 

Aangebrachte wijzigingen In het Statenvoorstel is het beslispunt zowel op de eerste als de laatste pagina 
gewijzigd in: 

1. Het 'Strategisch bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht' 

(bijlage 1) vast te stellen, onder voorbehoud van het benodigde 

budget vanuit de Kadernota 2023-2026 met daarin de volgende 

ambities: 

a. Het areaal bos te vergroten met 1500 hectare, waarvan 500 

ha Natuur Netwerk Nederland (NNN), 500 ha Groene 

contour en 500 ha buiten het NNN. 

b. Bossen te revitaliseren, gemengd en gevarieerd te houden 

om ze zo vitaal en veerkrachtig te houden. 

c. Het beleid voor bescherming van waardevolle bossen tegen 

het licht houden en waar het kan de regels eenvoudiger en 

scherper te maken. 

d. Inzetten op het beheersbaar houden van toenemende 

recreatiedruk door spreiding en zonering.  

e. Inzetten op een lichte toename van de houtoogst voor 

duurzaam gebruik en hoogwaardige toepassingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met belevings- en natuurwaarden 

van het bos. 

2. Kennis te nemen van het Landschapsuitvoeringsplan. 

In de financiële paragraaf zijn onder het sub kopje kadernota’s de volgende 
wijzigingen aangebracht: 
Bij het tweede denkstreepje zijn op het einde van de alinea de woorden 
incidenteel budget voor beide jaren toegevoegd 
Bij het derde denkstreepje is het woordje eenmalig vervangen met incidenteel 
en zijn de woorden vanuit het positieve jaarrekeningresultaat geschrapt 
Bij het vierde denkstreepje zijn in de vierde zin de woorden eenmalig voor 
2024 en incidenteel toegevoegd. Daarnaast zijn achteraan de alinea de zinnen 
In de kadernota 2023-2026 treft u nog geen claim hier voor aan. Op basis van 
de resultaten van de evaluatie zal in 2025 een Kadernotavoorstel worden 
ingediend waarin structurele middelen worden aangevraagd. toegevoegd 
 

 


