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Motie: Met meer bosbouw meer zuurstof
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020.
Behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021
Programma: water en bodem
Constaterende dat:
* Er in Brabant, in de járen 20-30 van de vorige eeuw, veel naaldbos is aangelegd op
onrendabele droge zandgronden, ten behoeve van de mijnbouw in Limburg.
* Brabant kampt met lage grondwater standen.
* Dat juist deze naaldhout bossen nu te lijden hebben onder de járen van
neerslagtekorten, met name op de hogere zandgronden.
* De Brabantse zandgronden, door de huidige landbouwmethode en teelten,
humusarm en sterk uitgespoeld zijn en mede daardoor water slecht kunnen
vasthouden.
* Dat een goede humusrijke bovengrond uitspoeling van stoffen naar diepere
grondlagen voorkomt cq. vertraagt en extra bodemleven bevorderd.
* Dat in een humusrijke bovengrond vele schadelijke stoffen op een natuurlijke wijze
worden afgebroken naar niet schadelijke stoffen voor bodemleven grondwater en
ondergrond
* Bestaande naaldbossen zwaar lijden door verdroging, virussen en nitraat.
Loofhoutbossen en gemengde bossen hier minder last van hebben omdat zij
humusvorming in de bovengrond bevorderen
» Lokaal Brabant in eerdere moties aandacht heeft gevraagd voor de verbetering van
de sponswerking van onze hogere zandgronden.
* Ons Brabants immunisatie vermogen ook als doel heeft om maatschappelijk
gewenste en economisch renderende investeringen te bevorderen.
Overwegende dat:
* aanplanten van nieuwe gemengde loofbossen en houtteelt zorgt voor extra C02
binding, nieuwe natuur en biodiversiteit.
* Revitaliseren van het bestaande bosareaal de biodiversiteit zal verbeteren.
* Voor de revitalisering van bestaande bossen ruim de tijd genomen moet worden (30
-50 jaar)
» Bosbouw en houtteelt ook duurzaam binnenlands hout gaat opleveren, wat ingezet
kan worden in de bouw en kan dienen als plaatsvervanger voor minder duurzame
bouwmaterialen.
» Bosbouw en houtteelt een bijdragen levert aan bestrijding van de verdroging en naast
het realiseren van meer C02 binding en een positieve werking heeft op de afvang
van fijnstof.
* gemengde bossen passen bij het (oorspronkelijke) Brabants Landschap.
* dagrecreatie in onze Brabantse bossen een belangrijke bijdrage levert aan een
“Levendig Brabant nabij" waar wat te beleven is.

Draagt Gedeputeerde Staten op:
* Werk te maken van het realiseren van investeringen in bosbouw en houtteelt, op de
droogte gevoelige hoge zandgronden en beekdalen.
» Te onderzoeken om in deze gebieden het regenwater niet afgevoerd wordt via sloten
maar op natuurlijke wijzen in de bodem dringt.
* Deze investeringen mede te financieren vanuit beschikbaar komende rijksmiddelen
voor bosaanleg en bosbeheer, (minimaal 250 miljoen voor Noord-Brabant)
» Onderzoeken of deelnemingen of investeringen vanuit het immunisatie vermogen
voor bosbouw en houtteelt een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de
provincie.
» Challenge uitschrijven om bedrijven en particulieren uit te nodig om co-creatieve
initiatieven te ontwikkelen om deze doelen te bereiken.
En gaan over tot orde van de dag.
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