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De Bosmakelaar en Ruimtelijke strategie Bos en bomen

Geacht college, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Als overheden werken we samen aan een gezonde en groene leefomgeving. Hiervoor

zetten we in op de bescherming en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, de

bijzondere Natura 2000 gebieden, de weidevogelgebieden en een natuurinclusieve

samenleving. We werken aan groene gezonde steden,  een beweegvriendelijke

leefomgeving en klimaatadaptatie en -mitigatie, zoals bijvoorbeeld in het

landschapspark Zuidvleugel. Landelijk is de Bossenstrategie vastgesteld met een stevige

ambitie voor uitbreiding van bos en bomen (37.000 ha extra bos in Nederland). Als

provincie zien we kansen om de Zuid-Hollandse natuur en het landschap te versterken

door uitbreiding van bos en bomen. Graag brengen we deze bij u onder de aandacht.

De afgelopen tijd hebben we samen met diverse gemeenten en gebiedspartners

gewerkt aan een Ruimtelijke strategie Bos en bomen. Deze strategie geeft per

landschapstype de handvatten om uitbreiding van bos en bomen een plek te gaan geven

in de karakteristieke landschappen van Zuid-Holland. We zien mogelijkheden die

gewenste uitbreiding te koppelen aan verschillende urgente maatschappelijke opgaven

zoals stikstof, biodiversiteit, woningbouw, recreatie, waterkwaliteit, bodem en klimaat.

De strategie brengt op de schaal van de provincie geschikte locaties in beeld en geeft

aan welke bouwstenen daarvoor kunnen worden ingezet. 

Om initiatieven van gemeentes, bedrijven en burgers te ondersteunen hebben wij als

provincie recent een bosmakelaar aangesteld (Bart Nootebos van adviesbureau

Eelerwoude). De bosmakelaar brengt verschillende stakeholders bij elkaar, maakt

ambities inzichtelijk, en verbindt markt- en overheidsfinanciering aan geschikte locaties.

Daarbij maakt hij gebruik van de ideeën en bouwstenen uit de Ruimtelijke strategie. De

bosmakelaar heeft 5 locaties meegekregen om mee aan de slag te gaan. Per locatie zijn

de betreffende gemeentes aangehaakt. De bedoeling is dat er de komende tijd gericht

met meer concrete locaties aan de slag wordt gegaan. Hierbij kunnen we u hulp goed

gebruiken. Wie mee wil doen kan zich aanmelden (bosmakelaar@pzh.nl). Voor kleine

http://www.zuid-holland.nl/
https://www.zuid-holland.nl/publish/besluitenattachments/bos-en-bomen-ruimtelijke-strategie-en-bosmakelaar/ruimtelijke-strategie-bos-en-bomen-zuid-holland-pdf.pdf
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initiatieven (< 1 ha) kan aangesloten worden bij  Plan Boom (een samenwerking met de

Zuid-Hollandse Milieufederatie).

Deze brief is algemeen opgesteld en naar alle Zuid-Hollandse gemeentes verstuurd.

Vanzelfsprekend leggen we bij initiatieven de relatie met specifieke thema’s en

onderwerpen in uw gemeente.

Mocht ons initiatief aansluiten bij uw gemeentelijke ambities voor de komende

collegeperiode dan gaan we graag met u in gesprek over hoe we dit samen kunnen

realiseren. Ook vragen wij u deze brief te delen met de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

https://milieufederatie.nl/project/plan-boom/



