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Geadviseerd besluit 

1. Instemmen met de actualisatie van het Bosbeleidsplan 2018-2028 

2. Bijstelling van de begrote inkomsten houtverkoop in de (meerjaren)begroting.  

 

Toelichting op beslispunten 

 

Met een interval van tien jaar wordt het Bosbeleidsplan geactualiseerd en aangepast onder andere 

aan maatschappelijke ontwikkelingen en herformulering van de beheerdoelen van onze bos- en 

natuurterreinen. De aard, omvang en complexiteit rechtvaardigt een apart beleidsplan. 

 

Waar het Groenstructuurplan zich richt op het stedelijke groen in onze kernen en het 

Landschapsbasisplan zich richt op het buitengebied, richt het Bosbeleidsplan zich op de 314.62 ha 

bos en natuurterreinen in gemeentelijk eigendom in of tegen onze kernen aan.    

 

Het Bosbeleidsplan is bedoeld als beleidsdocument waarin de kaders en de uitgangspunten voor 

het beheer, vertaald in concrete beheerdoelen worden vastgelegd voor de komende tien jaar. 

Bosbeheer is beheren op lange termijn, waarbij bos gebaat is bij consistent beheer. De omlooptijd 

van dit beleidsplan is slechts een fractie van de omlooptijd van het bos. Vanuit dit gedachtegoed 

zal de kern van de bosvisie zoals geformuleerd in het vorige bosbeleidsplan (zie bladzijde 19) 

worden voortgezet. Echter het bos staat niet op zich, het maakt onderdeel uit van een groter 

geheel. Kleine accentverschuivingen in de visie en daarmee het beheer, zijn noodzakelijk om het 

bosbeheer aan te sluiten bij de huidige maatschappelijke vraagstukken en het beheer voor de 

komende jaren te borgen. Aandachtspunten uit het oude beleidsplan zoals het vergroten van de 

biodiversiteit en het toepassen van beheeraccenten (recreatie, cultuurhistorie, natuur etc.) worden 

doorgezet. Nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en bosvitaliteit zijn aanvullende thema’s 

in de komende beheerperiode. 

 

Samengevat ligt de focus de komende beheerperiode op: 

 

- duidelijke keuzes in beheeraccenten; 

- bosverjonging en verzorging; 

- bosvitaliteit; 

- klimaatverandering. 

 

De uitwerking hiervan vindt u in hoofdstuk 4 van het Bosbeleidsplan en het beheermaatregelenplan 

2018-2022 in bijlage 3 van het Bosbeleidsplan. 
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Beoogd effect 

 

Vertalen van de bosvisie en status quo van het bosbeheer naar concrete beheerdoelen. Hierbij 

wordt inzicht gegeven in het te voeren bosbeheer voor de komende tien jaar. 

 

Kader 

 

Het Bosbeleidsplan is een gemeentelijke visie (een kader) op het gebied van het beheer van de 

gemeentelijke bos- en natuurterreinen.  

 

Argumenten 

 

Gemeente Renkum bezit en beheert zes unieke boscomplexen, met elk hun eigen identiteit. Elk 

complex heeft bijzondere en waardevolle eigenschappen op het gebied van beleving, 

cultuurhistorie, landschappelijke waarden als ook in ecologische zin. Het in bezit hebben van 

dergelijke complexen, waar onze inwoners veelvuldig gebruik van maken, brengt ook een 

verantwoordelijkheid met zich mee om deze zo duurzaam mogelijk te beheren met in achtneming 

van de verschillende functies en waarden. 

 

1. Het Bosbeleidsplan 2018-2028 is het logische vervolg op het vorige beleidsplan en is 

aangepast aan (maatschappelijke) ontwikkelingen, die een herformulering van het beheer 

mogelijk maken. Onze bos- en natuurterreinen zijn één van de pijlers uit de Ruimtelijke 

visie 2025 en de Strategische visie 2040. Dit onderbouwt het belang van een stevig en 

helder beleidsplan.  

2. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders op dit 

beleidsterrein. Het Bosbeleidsplan is een gemeentelijke visie (een kader) op het gebied van 

bos- en natuurbeheer. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om hierover te 

besluiten. 

 

Kanttekeningen 

 

Zoals in figuur 1 op bladzijde 23 is waar te nemen is het Renkumse bos zeer éénzijdig qua 

leeftijdsopbouw. Door allerlei oorzaken is de natuurlijke verjonging van het bos waar tijdens de 

vorige beheerperiode op in is gestoken ver achter gebleven. In de aankomende beheerperiode 

wordt ingestoken op het handmatig aanplanten van nieuw bos. Hierbij lijkt Gemeente Renkum haar  

duurzame principes met betrekking tot bosbeheer los te laten. Echter door het aanplanten van jong 

bos wordt er weer balans gebracht in de verhouding “bijgroei” en staande houtvoorraad. Tevens 

zorgt handmatige aanplant voor een evenwichtige verdeling tussen de verschillende boomfases in 

het bos. Dit laatste zorgt voor een positief effect op de biodiversiteit in het algemeen en stabiliteit 

van de bosvakken. 

 

Draagvlak 

 

Gezamenlijk met de actualisering van het Landschapsbasisplan heeft er een internetforum 

plaatsgevonden. Hierbij hebben 462 deelnemers 667 reacties gegeven op stellingen (beleidslijnen). 

Via een verdiepingsavond zijn de opgevoerde beleidslijnen verder besproken en geconcretiseerd. 

Het concept Bosbeleidsplan is voorgelegd aan stakeholders. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het 

resultaat dat er nu ligt, een samenhangend en evenwichtig plan. Uit de reacties is gebleken dat er 

draagvlak is voor het huidige plan. Het is natuurlijk mogelijk dat partijen en/of individuen het niet 

eens zijn op onderdelen van dit plan. 
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Aanpak/Uitvoering 

 

De omlooptijd van het Bosbeleidsplan tien jaar, welke in uitvoeringsplannen wordt uitgewerkt in 

blokken van vijf jaar. Voor deze constructie is gekozen om tussentijds de voortgang te kunnen 

evalueren aan het college en deze voortgang eventueel bij te stellen. De periode van vijf jaar sluit 

aan bij de verdeling van het totale bosareaal in vijf werkblokken. Gedurende vijf jaar wordt ieder 

werkblok één keer aangedaan Op deze wijze wordt het beheer gefaseerd en geografisch geclusterd 

uitgevoerd. De looptijd van dit plan sluit aan op twee werkrondes. Voor bijvoorbeeld de 

bosverjonging die na een dunning in een werkblok wordt uitgevoerd worden separate werkplannen 

opgesteld. 

 

Communicatie 

 

Tijdens het opstellen van dit plan is meerdere malen gecommuniceerd over dit onderwerp. 

Communicatie voorafgaand aan dunningen in onze bossen worden gedurende de planperiode 

voortgezet. Nieuw uit te voeren beheerdoelen zoals bosverjonging gaan wij extra communiceren. 

Tevens gaan wij deskundige inwoners betrekken bij de verjongingsplannen. Alle andere zaken en 

werkzaamheden in onze bossen worden zoals gebruikelijk kenbaar gemaakt op onze internetsite 

als ook binnen het Gemeentenieuws in Rijn & Veluwe. 

 

Financiële consequenties 

 

In bijlage 5 van het Bosbeleidsplan vindt u de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven gedurende 

de omlooptijd van vijf werkblokken van  het Bosbeleidsplan (vijf jaar). Voor deze begroting is 

gerekend met normbedragen die in de bosbouw gebruikelijk zijn.  

De samenvatting van de financiën vindt u in hoofdstuk 6 en in de volgende tabel.  

 

nummer omschrijving kosten (in €) 

1 Natuur  8.350 

2 Recreatie  5.000 

3 Houtoogst  3.000 

4 Bosverjonging  10.661 

5 Overig 14.650 

  Totale kosten* 41.661 

7 Inkomsten** -26.179,99 

 Netto kosten 15.481,21 

 Beschikbaar budget 
(meerjaren)begroting gem. 
Renkum** 

15.481,21 

 Saldo  0 

*De kosten zijn exclusief de personeelskosten van 1,3 Fte  
**De inkomsten bestaan uit inkomsten vanuit  Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de 
houtopbrengsten. Dit is inclusief negatieve bijstelling van de houtopbrengsten.  

 

De laatste jaren zijn de inkomsten houtverkoop naar boven bijgesteld, aan de hand van de 

gemiddelde marktprijzen, tot € 36.000/jaar. Op grond van de prognoses (houtvoorraad bossen en 

gemiddelde marktprijzen) zou voor de komende jaren een gemiddelde van € 23.740 haalbaar zijn. 

Dit vergt een negatieve bijstelling van de inkomsten (gemiddeld € 12.260). Deze meerjarige 

bijstelling is in de Najaarsnota 2017 verwerkt. 
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De markt zou in theorie hogere prijzen kunnen bieden, zoals afgelopen jaren meer regel dan 

uitzondering was, echter uitgaande van de berekening nu is bijstelling na beneden reëel. Aan de 

hand van de daadwerkelijke inkomsten wordt de begrote inkomst jaarlijks in de voor-/ najaarsnota 

aangepast.  

 

De kosten voor bosverjonging van gemiddeld € 10.661 kunnen worden gedekt uit het reguliere 

budget bosonderhoud. Dit geldt ook voor laanverjonging (€ 25/meter) welke zoveel als mogelijk 

worden meegenomen in de reguliere dunningsronde van het betreffende bosgebied. 

Per saldo kunnen de kosten gedekt worden vanuit de reeds in de meerjarenbegroting beschikbare 

middelen.  

 

Juridische consequenties 

 

Het Bosbeleidsplan heeft geen directe juridische consequenties. De gemeentelijke bossen vallen 

onder de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet) wat vrij vertaald inhoudt dat bos, bos blijft 

of bij onttrekking ervan elders wordt gecompenseerd. De naleving van andere juridische kaders 

zoals de voormalige Flora- en faunawet, thans ook opgenomen in de Wet natuurbescherming is 

verankerd in het Bosbeleidsplan. 

 

WMO-aspecten 

 

Buiten de mogelijkheden die onze bossen en natuurterreinen geven aan het (vrijwillige) werken in 

de natuur, geven zij ook door hun ligging nabij onze kernen, onze inwoners de mogelijkheid te 

ontspannen en te recreëren   

 

Gezondheid 

 

Het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de klimaatbestendigheid en de 

mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen zijn thema’s die bijdragen aan de collectieve en individuele 

gezondheid. 

 

Duurzaamheid 

 

Duurzaamheidaspecten zijn integraal onderdeel van dit plan. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

 

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven  

 

Behoudens de eisen van FSC is een dergelijk beleidsplan niet wettelijk verplicht. Een alternatief kan 

zijn dit plan niet vaststellen. Hiermee verliest gemeente Renkum haar FSC certificaat voor 

duurzaam bosbeheer. Gezien de belangrijke invloed die onze bossen hebben op het wonen in de 

gemeente Renkum is niet vaststellen niet wenselijk, temeer omdat “beleefbaar landschap” één van 

de pijlers is in de strategische visie 2040 en de Ruimtelijke visie 2025 


