s-Hertogenbosch, 18 februari 2018
Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de memo over het vervolg op
motie M46a Bomen zijn de oplossing .
Geacht college,
Wat betreft de memo over de nota bos die u in voorbereiding hebt, naar aanleiding van de motie
M46a Bomen zijn de oplossing d.d. 09-11-2018, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de
volgende vragen.
1. Aan welke (technische) onderdelen van de motie M46a worden uitvoering gegeven in de
nota bos?
De nota bos heeft tot doel om 10.000 ha. nieuw bos te realiseren, bovenop de nog liggende ambitie
van 5.000 ha. nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Brabant. De nieuwe opgave komt voort uit het
landelijke Actieplan Bos en Hout, met een ambitie van 100.000 ha. nieuw bos. Belangrijk doel van
meer bos is de vastlegging van CO2. Daarin zal de nota de motie tegemoet komen. Naast het
vastleggen van CO2 en gebruik van hout als duurzame grondstof, gaat de nota in op meer
biodiversiteit in Brabantse bossen, op bos en klimaatverandering, de locatie van nieuw bos en
financieringsmodellen.
2. Wanneer bent u begonnen met de voorbereiding van de nota bos?
Medio 2017 is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor meer biodiversiteit in bossen op
zandgronden. Hierover is door de Bosgroep een achtergrondrapport opgesteld bij de nota bos. In het
najaar van 2018 is begonnen met het schrijven van de nota bos.
3. Hoe ver bent u gevorderd met de voorbereiding van de nota bos?
Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van het eerste concept. Op 18 maart vindt een
tweede bespreking van het concept met de projectgroep plaats, waarna de nota zal worden
afgerond.
4. Wat is de technische onderbouwing van de door u beoogde toename van 10% areaal bos?
De beoogde 10.000 ha. extra bos is het evenredige, provinciale deel van de totale ambitie van
100.000 hectare. Daarnaast is een expert judgement gemaakt op basis van de aanwezige bostypen in
Noord-Brabant en de mogelijkheden voor uitbreiding van de diverse bostypen. Deze toetsing
bevestigt dat 10.000 ha. nieuw bos een haalbaar streefgetal is.

5. Wie zijn de betrokken partners bij de nota bos?
Bosgroep-Zuid, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabants Particulier
Grondbezit, Agroforestry Netwerk Zuid-Nederland, Tiny Houses, diverse afdelingen van PNB, e.a.
6. Met wie hebt u verder overleg gevoerd met betrekking tot de nota bos?
Met interne afdelingen om te mogelijkheden binnen de Verordening ruimte te verkennen.
7. Kunnen wij de bij de nota betrokken relevante stukken inzien?
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afronding van de documenten. Tot die tijd lijkt inzien mij
niet zinvol. De nota zal na de verkiezing ter vaststelling worden aangeboden aan GS en PS.
Met vriendelijke groet,
Marco van der Wel en Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

