De stand van zaken rond het plan van aanpak zonevreemde bossen
1.Het plan van aanpak omvat in eerste instantie het uitwerken van een
methode voor het in kaart brengen van het areaal bos dat voor zijn ecologische
waarde moet behouden blijven, maar waarvan het behoud op termijn - onder
de actuele planologische bestemming - niet gegarandeerd is. Dat veronderstelt
een werkwijze die enerzijds het ecologisch belang van een bos nader bepaalt
en anderzijds de mate van bedreiging in beeld brengt.
Wat de ecologische waarde betreft kan voortgebouwd worden op een eerdere
analyse van het INBO. Daarnaast moet een werkwijze uitgewerkt worden om
de mate waarin bossen werkelijk bedreigd zijn en dus gevoelig zijn aan
ontbossingsinitiatieven te beoordelen. Deze analyse moet toelaten
beleidsmatig prioriteiten te stellen.
Gezien de complexiteit van het gegeven werd een studie uitbesteed.
Verschillende organisaties uit het middenveld zijn al op de hoogte (VBV, BB,
Natuurpunt). Zij kregen uitleg en worden betrokken bij de studie. Onderzoek
naar andere organisaties die moeten/kunnen betrokken worden, loopt nog.
2.Uit de inventaris van de meest bedreigde ecologisch waardevolle bossen
zullen binnen dezelfde studieopdracht representatieve cases geselecteerd
worden. De keuze moet toelaten mogelijke oplossingssporen voor een aantal
vaak weerkerende typeproblematieken uit te werken.
In overleg met betrokken actoren zal naast een evaluatie van de haalbaarheid
van een herbestemmingsspoor (zonevreemd bos krijgt groene bestemming)
gezocht worden naar andere oplossingen. Deze gebiedsgerichte werkwijze en
de interactie tussen betrokken actoren moet inzichten opleveren voor meer
algemene beleidsaanbevelingen.
Op basis van de resultaten van de studie (verwacht eind 2012) kunnen vanuit
een eenduidig, uniform en wetenschappelijk kader voorstellen komen voor:
- prioritair op te maken RUPs in het kader van de afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en agrarische structuur indien een herbestemming via
een GRUP nodig en haalbaar wordt geacht;
- andere gebiedsspecifieke initiatieven i.f.v. het behoud van bedreigde
waardevolle bossen;
- bijsturing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe regelgeving of
instrumenten i.f.v. het behoud van bestaande bossen.
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