
Zaaknummer: 152429 
Vragen van het statenlid Walraven en Temmink (GroenLinks) ingevolge artikel 44 
reglement van orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 297. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
bomenmotie van november 2019 en zoeken naar grond: 
 
(ingekomen: 10 mei 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Heeft GS als uitvoering van de motie 
inmiddels een inventarisatie gemaakt van 
gronden die in haar bezit zijn en waar (extra) 
bomen geplaatst kunnen worden?  

1. Dit is gedeeltelijk gebeurd. Hierbij kan 
onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende soorten gronden in provinciaal 
bezit, gronden die in eigendom zijn en blijven 
en niet zijn aangeschaft voor 
natuurontwikkeling of als strategisch gronden 
voor het kavelruilbureau. Voor deze gronden 
is het gemakkelijker om deels bomen aan te 
planten. Ruilgronden en gronden t.b.v. natuur 
hebben een andere functie en zijn niet 
zondermeer beschikbaar voor aanplant van 
bomen. Bij de inrichting van natuur wordt 
altijd gekeken of bos op die locatie gewenst 
is.  
 

2. Zo ja, wat heeft deze inventarisatie 
opgeleverd en hoeveel hectaren zijn hiervoor 
beschikbaar en wanneer wordt PS hierover 
nader geïnformeerd?  

2. De lopende inventarisatie heeft een aantal 
kansen opgeleverd. Momenteel wordt 
onderzocht in hoeverre deze uitgevoerd 
kunnen worden. Zodra we hier meer 
informatie over hebben komen we hierop 
terug. 
Het betreft nu in eerste instantie een 
verkenning voor het proactief compenseren 
van bossen in Zeeland op twee locaties en 
een samenwerking met de gemeente Borsele 
voor mogelijk meer aanplant op een 
infrastructureel object in samenwerking met 
de gemeente en het Waterschap. 
 

3. Zo ja, zijn de gronden al beschikbaar gesteld 
voor lokale burgerinitiatieven voor het planten 
van bomen en zijn daarover contacten?  

3. Nee, er zijn geen gronden beschikbaar 
gesteld. De huidige budgettaire ruimte is 
daarvoor ontoereikend. Gronden in 
eigendom en onderdeel van de ruilbank zijn 
niet beschikbaar voor alle opgaven. Daar 
hoort een financiële vertaling bij. 
 

4. Zo ja, handelt GS hierin dan pro-actief om dit 
soort initiatieven op tafel te krijgen of neemt 
GS hier een afwachtende rol in? Zie ook 
https://meerbomen.nu/  

4. Op sommige initiatieven reageren we 
proactief, andere afwachtend. Uitvoering van 
de Bosvisie is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, 
waterschappen en gemeenten, de rol kan 
dus verschillen. 
 

Provinciale Staten 
 



Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

6. Zo nee, wanneer denkt GS de inventarisatie 
uit te voeren en af te ronden en de resultaten 
met PS te delen?  
 

6. n.v.t. 

7. Kan het in de verkoop zetten van de grond 
door de provincie (artikel PZC) gevolgen 
hebben voor het beschikbaar stellen van het 
planten van (extra) bomen? 

7. Nee, voordat de Provincie Zeeland besluit 

om gronden openbaar te verkopen wordt 

allereerst een intensieve interne en externe 

afweging m.b.t. de overtolligheid uitgevoerd. 

Pas daarna worden de overtollige percelen 

openbaar op de website aangeboden en 

worden percelen verkocht.  

 
 

 MIDDELBURG, 24 juni 2022 
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