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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De rapportage Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten vast
te stellen;
In te stemmen met het opstellen van een beheerplan Brielse Meer & Bernisse;
In te stemmen met het uitvoeten van een nadere verkenning van de
gebiedsgerichte opgaven bossen Voorne-Putten;
Twee kredieten van € 50.000, totaal dus € 100.000, ter beschikking te stellen t/m
2022 ten laste van de Algemene Reserve ter dekking van de kosten van deze
voorstellen
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Algemeen Bestuur heeft op 9 december 2020 opdracht gegeven tot het opstellen van het
‘Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten’. Met het
Ontwikkelperspectief wil het recreatieschap met haar huidige en nog te ontwikkelen
bosgebieden positief bijdragen aan de recreatieve kwaliteiten van Voorne-Putten en
zodoende positief bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit en gezondheid van haar inwoners
van Voorne-Putten. In het licht daarvan wil het schap met haar bossen bijdragen aan
versterking van het recreatief groen, vastlegging van CO2 en verhoging van de biodiversiteit.
In de bijlage is het ‘Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne Putten’
opgenomen. U wordt gevraagd het Ontwikkelperspectief vast te stellen.
Proces
In diverse digitale werksessies met gemeenten en beheerders zijn de kansen voor
bosuitbreiding verkend, in beeld gebracht en gekoppeld aan haalbaarheidsprofielen. De
resultaten zijn vertaald naar kaartbeelden die zicht bieden op de uitbreidingskansen inclusief
zicht op de kosten en de baten. Daarnaast is de vitaliteit van de huidige bossen beoordeeld
door het beheerteam middels een veldbezoek. De vitaliteit is beoordeeld op bosmenging,
bosstructuur en toekomstbestendigheid van de bossen.
Voorzet verdere proces en uitwerking
In het Ontwikkelperspectief zijn de revitaliseringsopgave en de kansen voor bosuitbreiding
vastgelegd. Deze staan nu op papier maar het is zaak deze ook naar de praktijk te brengen
en te verzilveren in de recreatiegebieden. De inzet is om niet alleen sec bos te revitaliseren
en aan te planten maar met de bosopgave de land- en bosschapsstructuren te versterken,
recreatieve meerwaarde te bieden, de biodiversiteit te versterken en een aanzienlijke
hoeveelheid CO2 vast te leggen. Het opstellen van een beheerplan en het uitvoeren van een

nadere verkenning van de gebiedsgerichte opgaven vormen de volgende stap: de brug
tussen papier en werkelijkheid.
Ad. 1: Beheerplan
Voorgesteld wordt om een beheerplan Brielse Meer & Bernisse op te stellen. Het beheerplan
zet in op twee doelen:
1. versterken van de vitaliteit van de bossen
2. verdichten van bestaande bospercelen en beplanten grasvegetaties in de
recreatiegebieden Brielse Meer (17 ha) en Bernisse (17 ha)
Het beheerplan bevat de kaders voor het meerjarig bosbeheer voor beide recreatiegebieden.
Het plan zet in op versterking van de vitaliteit van de bossen door het duurzaam in stand
houden van de bestaande bospercelen, verjonging, menging van boomsoorten en leeftijden.
Onderdeel van het beheerplan is het verdichten van bestaande bospercelen en beplanten
van graslanden. Deze gerichte bosuitbreiding kan zodanig worden vormgegeven dat deze
ook de vitaliteit van de bestaande bospercelen versterkt.
Voorgesteld wordt om een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een beheerplan en
deze in een volgende vergadering voor te leggen aan uw bestuur. Voorgesteld wordt om een
kaderstellend budget mee te geven van maximaal € 50.000.
Ad. 2: Nadere verkenning gebiedsgerichte opgaven bossen Voorne-Putten
Voorgesteld wordt het Ontwikkelperspectief Bossen een vervolg te geven door in gesprek
met gebiedspartners en in afstemming met de bestuurssecretaris en het beheerteam van
Staatsbosbeheer een nadere verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid, de
haalbaarheid en de betaalbaarheid van alle gebiedsgerichte opgaven:
•
•
•
•
•
•

Bosaanleg in combinatie met mogelijke initiatieven van recreatieve bedrijven in de
Ondernemingspolder (Brielse Meer / 7 hectare)
Verdere doorontwikkeling van de Ganzenwei tot natuurkern (Bernisse / 3 hectare)
Ontwikkelen van een multifunctioneel bos met maatschappelijke meerwaarde
(Bernisse Zuid / 9 hectare)
Verkennend gesprek met het waterschap Hollandse Delta en met natuurvereniging
Hollandse Delta (Oostvoornse Meer / 3 hectare)
Verkennen van wensen en bedenkingen kwaliteitsimpuls De Uitwaayer 1 (21 hectare /
De Uitwaayer)
Verkennen van wensen en bedenkingen kwaliteitsimpuls De Uitwaayer 2 (8 hectare /
De Uitwaayer)

Alle gebiedsgerichte opgaven zullen vragen om een eigen benaderingswijze In ieder geval
zal met alle relevante gebiedspartners gesproken worden en zullen waar nodig interactieve
sessies met direct betrokkenen georganiseerd worden, zoals omwonenden en recreanten
(bijvoorbeeld bij de opgave voor de Uitwaayer). Het doel van de nadere verkenning is het in
beeld brengen van de kansrijkheid om de gebiedsgerichte opgaven op te starten en zicht
bieden op de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling inclusief bosaanleg. Waar
relevant wordt ook aangegeven hoe een vervolgproces vormgegeven moet worden.
Naast de nadere verkenning van de gebiedsgerichte opgaven, zal ook de financiering voor
de aanleg van nieuwe bossen in de recreatiegebieden op Voorne-Putten onderzocht worden
Daarbij zal verkend worden of er in het kader van de Nationale Bossenstrategie middelen
beschikbaar zijn of komen (Europa, Rijk en provincie Zuid-Holland). Ook andere mogelijke
financieringsbronnen van overheden worden verkend zoals in het kader van Klimaataanpak
en Stikstofaanpak. Daarnaast zal in beeld worden gebracht in hoeverre de uitgifte van
koolstofcertificaten een haalbare weg is voor financiering van aanleg (en beheer).
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Voorgesteld wordt om in een volgende vergadering een voorstel voor de aanpak van het
proces tegemoet te zien. Daarbij wordt voorgesteld om een kaderstellend budget mee te
geven van maximaal € 50.000.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
9 dec. 2020:
Het Algemeen Bestuur van Voorne-Putten heeft het Plan van Aanpak
Ontwikkelperspectief Bossen Voorne-Putten’ vastgesteld.
30 juni 2021:
Presentatie resultaten van de werksessies en vervolgstappen
2 februari 2022:
Behandeling voorstel DB
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt om een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een beheerplan en
daarvoor een kaderstellend budget mee te geven van maximaal € 50.000. Voorts wordt
voorgesteld om de aanpak van nadere verkenning gebiedsgerichte opgaven bossen VoornePutten in beeld te brengen en ook daarvoor een kaderstellend budget mee te geven van
maximaal € 50.000.
Ter dekking van de kosten van dit voorstel wordt voorgesteld twee kredieten van € 50.000,
totaal dus € 100.000, ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de Algemene Reserve.
6. COMMUNICATIE
Nadat het Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten is vastgesteld door
het Algemeen Bestuur zal het worden gedeeld met de stakeholders en zal een persbericht
verspreid worden.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Hoogachtend,

dhr. R. ‘t Hoen
Bestuurssecretaris
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