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1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld om:
 Kennis te nemen van het Plan van Aanpak ‘Ontwikkelperspectief bossen
Voorne-Putten’;
 Het opstellen van een ‘Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten’
vast te stellen;
 Voor de uitvoering een uitvoeringsbudget van € 54.000 ter beschikking te
stellen en dit ten laste te laten komen van de investeringsreserve na
overheveling uit de algemene reserve.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het bestuur van recreatieschap Voorne-Putten wil de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden aan haar bossen verbinden aan de ambitie van bosuitbreiding.
Het bestuur heeft daarom verzocht een ‘Ontwikkelplan kap en herplanting’ op te stellen
(bestuursbesluit november 2019). Naar aanleiding van dit verzoek heeft er een project
startup plaatsgevonden en is een plan van aanpak opgesteld om te voorzien in dit verzoek.
Onderliggend bestuursvoorstel ligt die aanpak kort toe. In het plan van aanpak is er voor
gekozen, gezien de strategische aard van de samenhangende opgave van beheer en
ontwikkeling bossen, om de term ‘Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten’ te
hanteren in plaats van ‘kap en herplanting’.
Ambitie schapsbestuur Voorne-Putten
Het bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten constateert dat er een grote behoefte is
aan gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het wil daaraan
graag bijdragen. Dat vraagt een samenhangend ontwikkelingsperspectief van het
recreatieschap op:
1. Boswerkzaamheden in het kader van de essentaksterfte
De essentaksterfte is een grote opgave voor het recreatieschap, die gedeeltelijk al is
uitgevoerd en deels nog opgepakt moet worden. De strategie: eens in de zes jaar
worden alle bosbeheerwerkzaamheden integraal opgepakt en uitgevoerd. Alle zieke
essen worden verwijderd en herplant vindt kort daarna plaats.
2. Compensatieopgaven van derden
Bedrijven zoeken naar gronden om bossen aan te planten om hun CO2-uitstoot te
compenseren. Via fondsvorming is financiering van bossen door bedrijven mogelijk.
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Schapsambitie om bosarsenaal uit te breiden
Het schap heeft de ambitie om het bosarsenaal uit te breiden. Hiermee kan het schap een
bijdrage leveren aan verhoging van de recreatiebeleving én ook aan de maatschappelijke
opgave om in de Provincie Zuid-Holland meer bos te realiseren. Deze ambitie past geheel in
de lijn van de Bossenstrategie die kabinet en de provincies in gezamenlijkheid hebben
opgesteld (o.a. 10% meer bos). In het ‘Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten’ worden
de drie bovengenoemde sporen samenhangend in beeld gebracht zowel wat betreft de
huidige situatie als de beoogde toekomstige situatie.
Doelstelling
Het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten wil met haar huidige en nog te
ontwikkelen bosgebieden positief bijdragen aan de recreatieve kwaliteiten van Voorne-Putten
en zodoende positief bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit van Voorne-Putten. Ofwel: het
bestuur wil bosgebieden beheren en ontwikkelen waar de bewoners en bezoekers trots op
zijn! In het kielzog van deze doelstelling wordt bijdragen aan recreatiegroen voor inwoners,
versterking van het landschappelijke raamwerk Voorne-Putten, vastlegging van CO2 en
verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit.
Resultaat
Het resultaat van het project is het ‘Ontwikkelingsperspectief bossen VP’. Dit
ontwikkelingsperspectief geeft het bestuur een helder zicht op de huidige situatie van de
bosgebieden en de kansen en ambities voor een duurzaam beheer, doorontwikkeling en
uitbreiding van het bosarsenaal. Het eindproduct zal sterk beeldend zijn waarbij
kansenkaarten voor bosbeheer- en uitbreiding een centrale plek innemen.
Afbakening en uitgangspunten
Focus op bossen
Het project richt zich primair op het beheer en de ontwikkeling van bossen. Hierbij worden
wel relaties gelegd naar maatschappelijke koppelkansen zoals recreatie, natuur en klimaat.
Deze thema’s worden niet nader verkend in onderliggend project. Deze thema’s worden
immers al verkend in het lopende project ‘Verkenning kansen en ambities’. In het later op te
stellen Uitvoeringsprogramma zullen beide sporen worden samengebracht.
Gebiedsafbakening
Ten aanzien van de beheeropgaven beperkt het project zich tot de beheergebieden van het
recreatieschap VP. Voor de mogelijkheden van bosuitbreiding wordt gekeken naar het
gehele werkingsgebied van het recreatieschap VP.
Geen burgerparticipatie
Het project voorziet niet in burgerparticipatie. Het project is primair verkennend van aard: de
kansen en mogelijkheden voor bosbeheer en bosontwikkeling worden in beeld gebracht.
Hierbij wordt wel samengewerkt en afgestemd met andere overheidspartijen en
terreinbeheerders op Voorne-Putten. De kansen en mogelijkheden ten aanzien van
bosbeheer en -ontwikkeling worden samengebracht in een ‘Ontwikkelingsperspectief bossen
VP’ waarin de Kansenkaarten een centrale plek innemen. De kansenkaarten duiden globale
zoekgebieden voor de ontwikkeling van bossen en zullen niet te herleiden zijn tot
perceelniveau.
Aanpak
De aanpak om te komen tot een ‘Ontwikkelingsperspectief bossen VP’ bestaat uit vijf fasen:
1. Start met een kick-off meeting
De kick-off meeting wordt gebruikt om het project inhoudelijk en organisatorisch
startklaar te maken.
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2. In beeld brengen huidige situatie bossen: tijdlijn en 0-meting bossen
Met een bureauverkenning worden de relevante beleidsontwikkelingen,
maatschappelijke opgaven en gebiedspartners in beeld gebracht. Dit geldt
nadrukkelijk voor het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie. Tevens wordt 0meting uitgevoerd van de huidige bossen in de beheergebieden van het schap VP en
van het werkingsgebied VP.
3. Inventarisatiefase: opstellen beheerkaarten, zoekruimtekaarten en
haalbaarheidsprofielen
Alle meerjarige beheeropgaven worden in beeld gebracht, locatiecriteria voor
bosuitbreiding worden geïnventariseerd en vertaald naar kaartbeelden en
haalbaarheidsfactoren geïdentificeerd. Hierbij wordt aanvullend verkend wat kansen
zijn voor meerwaardecreatie door de bosopgave te koppelen aan maatschappelijke
opgaven als recreatie, klimaatadaptatie, opwekking duurzame energie, biodiversiteit,
woningbouw en CO2 compensatie.
4. In beeld brengen kansen: schetssessie kansenkaarten bossen VP
Er wordt een schetssessie georganiseerd met het projectteam aangevuld met
relevante gebiedspartners. In deze sessie worden op basis van onder meer de
beheerkaarten, zoekruimtekaarten en haalbaarheidsprofielen (uit activiteit 2 en 3) de
fysieke kansen voor bosbeheer en -uitbreiding in gebiedsspecifiek beeld gebracht en
de haalbaarheid beoordeeld. Dit leidt tot een beeld van wat per recreatiegebied en
voor Voorne-Putten als geheel mogelijk én haalbaar is.
5. Opstellen eindrapportage: Ontwikkelingsperspectief bossen VP
Opstellen van de eindrapportage in woord en beeld van deze verkenning, die ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur. De eindrapportage biedt helderheid
over de ontwikkelde denklijn en onderbouwt de keuzen van het
Ontwikkelingsperspectief bossen VP. Het Ontwikkelingsperspectief vormt een
bouwsteen voor het later te ontwikkelen Uitvoeringsplan VP.
Tijd en budget
De doorlooptijd van het project is geraamd op 15 weken vanaf de kick-off meeting. De kosten
zijn begroot op EUR 54.000.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Dagelijks Bestuur 5 november 2020:
 Instemmen met krediet en het opstellen van het ontwikkelperspectief.
Dagelijks Bestuur 6 november 2019:
 Verzoek tot het opstellen van een ontwikkelplan kap en herbeplanting gericht op de
toekomst van de recreatiegebieden
4. JURIDISCHE PARAGRAAF

N.v.t.
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Voor uitvoering van het project is een bedrag van € 54.000 benodigd. Dit bedrag zal ten laste
van de investeringsreserve worden gebracht na overheveling uit de algemene reserve.
6. COMMUNICATIE

Het project wordt deels in een participatief proces doorlopen met gebiedspartijen zoals de
deelnemende gemeenten en terreinbeheerders. Het project voorziet niet in
burgerparticipatie. Communicatie maakt integraal onderdeel uit van de projectuitvoering.
Er zijn minimaal twee communicatiemomenten voorzien tijdens het creëren van het
Ontwikkelperspectief: bij de start van het project en bij accordering door het bestuur van het
‘Ontwikkelingsperspectief bossen VP’ (afronding project). Op deze twee momenten wordt
minimaal een persbericht opgesteld waarin de kansen en meerwaarde van het bosbeheer en
-ontwikkeling expliciet benoemd worden.
In de kick-off meeting (activiteit 1) zal het projectteam nadere afspraken maken over de
communicatiemomenten en -vormen. De communicatiemomenten worden afgestemd met
het project ‘Verkenning kansen en ambities’. Bij de daadwerkelijk uitvoering van het project
zullen aanvullende communicatie-activiteiten worden gepland.
Communicatieboodschap
In de project startup is een eerste concept communicatieboodschap geformuleerd: ‘Werken
aan bossen op VP waar bewoners en bezoekers trots op zijn’.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Het plan van aanpak is opgesteld op basis van een project startup met medewerkers van
Staatsbosbeheer. Het concept plan van aanpak is besproken met accountmanager VP, de
deelnemers uit de project startup, de bestuurssecretaris en met de ambtelijk
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten in het recreatieschap Voorne-Putten.
8. VERDERE PROCEDURE

-

Uitvoering van uw besluit

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal
Secretaris
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