
Motie Zeeuws hulploket voor voedselbossen 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 24 juni 2022: 

Constateren dat, 

● sinds GroenLinks op 19 juni 2020 met het initiatief voor rendabele voedselbossen in Zeeland kwam,  de
belangstelling voor voedselbossen in Zeeland enorm toegenomen is;

● het aantal voedselbossen in Zeeland stijgt, waaronder De Beheerlyckheid, die met 14 ha. tot de grootste van
ons land behoort;

● deze toenemende belangstelling, met name ook vanuit agrariërs, leidt tot een grote behoefte aan het delen
van specifieke Zeeuwse kennis en informatie;

● er thans al de nodige informatie te vinden is op websites en organisaties als SLZ, maar dat de vragen van
degenen die professioneel aan de slag willen veel verder gaan dan de inhoudelijke informatie aldaar;

● gerichte vragen naar mogelijkheden in Zeeland daarom momenteel vooral terechtkomen op het bordje van
de huidige eigenaren (die in principe best bereid zijn tot het bieden van hulp, maar dit op “hap snap” basis
doen, onafhankelijk van elkaar en zonder structuur en tijd daarvoor).

Zijn van mening dat, 

● voedselbossen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van tal van uitdagingen waar de
samenleving – inclusief de landbouw – zich heden ten dage voor geplaatst ziet (waaronder het terugdringen
van de CO2-uitstoot, de stikstofdepositie, de bodem- en waterhuishouding en de biodiversiteit)

● specifieke Zeeuwse vragen over o.a. (soorten) gronden, grootte, planten, ontwerpen, verdienmodellen,
subsidies, belasting, donaties, afzetmarkt, bestemmingsplan, vergunningen en combinatiemogelijkheden het
best beantwoord kunnen worden vanuit een Zeeuws hulploket

● zo’n specifiek Zeeuws hulploket het best gebundeld vormgegeven kan worden door inzet van huidige
ervaringsdeskundigen (zoals bijvoorbeeld eigenaren van voedselbossen, vertegenwoordigers van
belangenorganisaties, SLZ etc.; navraag leert dat die daar zeker toe bereid zijn)

Verzoekt GS : 

● te onderzoeken of zo’n specifiek Zeeuws hulploket haalbaar is door in overleg te treden met huidige
ervaringsdeskundigen zoals Zeeuwse voedselboseigenaren, beheerders van (digitale) informatieplatform en
organisaties als SLZ e.a. ten behoeve van (meer) rendabele Zeeuwse voedselbossen

● bij voldoende animo zo’n Zeeuws hulploket nog in deze Statenperiode op te (laten) starten in de vorm van
bijvoorbeeld een stichting (in ieder geval een vorm waarbij geen sprake is van directe staatssteun);

● de kosten voor zowel de opzet als de jaarlijkse bekostiging voor het hulploket, voor i.i.g. de eerstvolgende 3
jaar, te zoeken bij de daarvoor in aanmerkingen komende geldstromen zoals het flankerend
landbouwbeleid;

● PS voor het eind van 2022 te informeren over de vorderingen.

en gaan over tot de orde van de dag. 

………………………. ………………………..    …………………… ………………… …………………….  
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