
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 juni 2021 
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   IN073 

Portefeuillehouder : Annet IJff 

Bijlage(n) : Bijlage 1 Kaartje percelen voorgenomen bosontwikkeling 

Onderwerp : Bosontwikkeling op de percelen, kadastraal bekend gemeente Asperen,  

   sectie A, nummers 1732 en 1733 langs de Nieuwe Zuiderlingedijk te  

   Asperen 

 

 

Onderwerp  

Bosontwikkeling op de percelen, kadastraal bekend gemeente Asperen, sectie A, nummers 1732 en 

1733 langs de Nieuwe Zuiderlingedijk te Asperen. 

 

Kennisnemen van 

Het besluit door het college van B&W om gezamenlijk met provincie Gelderland bos te realiseren op 

twee agrarische percelen nabij de Nieuwe Zuiderlingedijk te Asperen. Met bosontwikkeling willen we 

onze gemeente klimaat robuuster en aantrekkelijker maken. Daarbij dragen we ook bij aan 

provinciale en landelijke opgaven om in Gelderland 1.700 ha. bos aan te planten (opgave uit de 

Bossenstrategie). Onze geografische ligging in een laag en waterrijk gebied maakt het noodzakelijk 

dat we maximale inspanningen leveren om gevolgen van wateroverlast en extreme 

weersomstandigheden te voorkomen. Hiermee kunnen we uitvoering geven aan gestelde ambities in 

het coalitieakkoord 2020-2022 “Samen verder bouwen”. Daarnaast willen we onze eigen inwoners 

en gasten laten genieten van al het mooie dat onze gemeente te bieden heeft door o.a. 

wandelpaden uit te breiden, te investeren in natuurbewustwording en het uitbreiden van de 

biodiversiteit. 

 

Inleiding 

Zowel Provincies en Staatsbosbeheer hebben vanuit de bossenstrategie de opgave gekregen om het 

aantal hectare bos in Nederland uit te breiden. Provincie Gelderland moet in zijn provincie 1.700 ha. 

bos ontwikkelen. Aan gemeenten wordt gevraagd om medewerking te verlenen om via ruimtelijke 

procedures bosontwikkeling mogelijk te maken. Bosontwikkeling draagt bij aan de biodiversiteit, het 

vasthouden en opslaan van CO2 en een klimaatbestendige omgeving door verkoeling en een betere 

doorlatendheid van de bodem waarmee droogte en wateroverlast wordt voorkomen. Door samen te 

werken, kan invulling gegeven worden aan regionale en nationale ambities en opgaven. 

Na overleg met de provincie is de wens uitgesproken om op provinciale gronden bos te ontwikkelen. 

De combinatie van gemeentelijke en provinciale ambities op het gebied van klimaat en biodiversiteit, 

gaf hierin de doorslag. 

 

Kernboodschap 

De aanplant van bos wordt beschouwd als een aanwinst voor de omgeving van Asperen en Heukelum 

en zou op termijn gebruikt kunnen worden als publiekstoegankelijke bospercelen. Bosontwikkeling 
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draagt bij aan de biodiversiteit, het vasthouden en opslaan van CO2 en een klimaatbestendige omgeving 

door verkoeling en een betere doorlatendheid van de bodem waarmee droogte en wateroverlast wordt 

voorkomen.  

 

Consequenties 

De provincie Gelderland vraagt om een zekerheidsstelling van de gemeente voordat zij verder gaat met 

voorbereiding van realisatie. Het college van B&W heeft besloten om deze zekerheid te geven aan de 

provincie en heeft dit richting de provincie met een brief bevestigd. 

 

Deze zekerheden betreffen: 

- de gemeente neemt het gehele bestemmingsplantraject voor haar rekening dat leidt tot aanpassing 

van het bestemminsplan waardoor het toekomstig bos een zodanige bestemming krijgt dat het voor 

de toekomst geborgd is;  

- binnen dit gehele bestemmingsplantraject zijn ook begrepen de verschillende onderzoeken op het 

vlak Flora en Fauna, Niet Gesprongen Explosieven, Archeologie etc. die nodig zijn om tot aanleg te 

komen;  

- de gemeente draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en handelt eventuele 

procedures af. 

 

Financiën 

De kosten voor het uitvoeren van de ruimtelijke procedures, passen binnen het budget van het product 

Ruimtelijke Ordening. 

De provincie bekostigt de realisatie van het bos ten bedrage van ca. € 80.000, - excl. BTW en neemt de 

waardevermindering van de grondprijs ten bedrage van ca. €414.000, - excl. BTW voor haar rekening.  

 

Communicatie 

Het project biedt communicatief gezien kansen. Het draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het 

gebied van klimaat en duurzaamheid. Rondom dit project zijn er mogelijkheden om te profileren en 

over te communiceren. Hiervoor zetten we de gemeentelijke kanalen in. Denk onder andere aan 

middelen, zoals een persbericht, social media en de gemeenterubriek. De raad wordt geïnformeerd 

door middel van deze raadsinformatienota. De provincie Gelderland en de gemeente trekken voor dit 

project samen op. De communicatie stemmen de twee partijen op elkaar af. Voor de kernboodschap 

gaan we uit van:  

 

Gemeente West Betuwe en provincie Gelderland ontwikkelen samen bos op twee agrarische stukken 

land aan de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen. De partijen nemen deze maatregelen vanwege het 

veranderende klimaat. Het zorgt onder andere voor meer biodiversiteit, voor verkoeling bij (extreme) 

warmte en voorkomt wateroverlast bij (hevige) regenval. In het plantseizoen eind 2022, begin 2023 start 

de uitvoering van de plannen.  
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Vervolg 

De uitvoering van bosontwikkeling sluit aan op de werkzaamheden van de provincie en zijn in het 

plantseizoen eind 2022/ begin 2023 voorzien. 

In 2022 starten we met de planwijziging.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 Kaartje voorgenomen bosontwikkeling 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 


