VERWORPEN

Amendement 14 Bos geen doel op zich
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 ter bespreking van het
SV Vaststelling Strategisch bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht
constaterende dat
•

het uitgangspunt van deze Bossenstrategie is dat er een bosareaaluitbreiding van 1500
hectare moet komen;

overwegende dat
•
•
•

•

niet helder is of deze doelstelling van 1500 hectare realistisch is;
de 1500 hectare nieuw bos een enorme ruimtevrager is in het landelijk gebied waar al
een enorm gebrek aan ruimte is;
nog veel meer winst behaald kan worden in het aanplanten van solitaire bomen binnen
en buiten de bebouwde kom en bomenrijen in agrarische gebieden (groen-blauwe
dooradering);
qua biodiversiteit meer winst valt te behalen aan investeringen in de kwaliteit van
bestaande bosgebieden;

amenderen het besluit als volgt:
1. Een actieplan op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt waar en hoe er in de
provincie Utrecht extra bomen kunnen worden aangeplant en hoe dit wordt
gefinancierd. In dit actieplan wordt onderbouwd dat de biodiversiteit wordt versterkt
met de voorgenomen aanplanting van bomen.
2. Het 'Strategisch bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht' (bijlage 1) gewijzigd 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.
Het areaal bos daar te vergroten waar dit financieel haalbaar is en positief
uitpakt voor de biodiversiteit.
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 belevingsen natuurwaarden van het bos.
3. Kennis te nemen van het Landschapsuitvoeringsplan.
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