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Onderwerp: Advies Verordening natuur en landschap (VNL) 
 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking  
 

Aan Provinciale Staten, tav de ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie  
 

Inleiding 
Op 8 juni 2009 besloot u de Verordening Natuur en Landschap (VNL) onafhankelijk te laten 
onderzoeken. Het door u gewenste onderzoek is inmiddels uitgevoerd en heeft geresulteerd in het 
advies dat u bijgaand ontvangt.  

Voorgeschiedenis 
In juli 2006 heeft u een ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie ingesteld. Een 
van de onderwerpen waar uw commissie zich sindsdien over gebogen heeft, is de mogelijke 
deregulering van de Verordening Natuur en Landschap (VNL). In het eerste kwartaal van 2008 is de 
VNL hiervoor al eens eerder extern onderzocht, maar dit onderzoek bood naar het oordeel van uw ad 
hoc commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie onvoldoende houvast voor een eindadvies 
over de VNL. Op basis van een advies hiertoe van uw commissie besloot u daarom op 8 juni 2009 om 
de VNL nogmaals onafhankelijk te laten onderzoeken.  
 
Essentie / samenvatting 
In haar advies gaf uw commissie aan de beleidsdoelstellingen (bescherming van de ecologische 
hoofdstructuur, de landschappelijke hoofdstructuur, de aardkundige waarden en de algemene natuur- 
en landschapwaarden) die met de VNL als regulerend instrument beoogd worden te onderschrijven. 
Wel wierp u commissie de vraag op of hetgeen we nu middels de VNL reguleren, niet anders, 
simpeler, met minder regels en/of gedecentraliseerd geregeld kan worden. Ook vroeg uw commissie 
zich af of, gelet op nieuwe regelgeving (nWro, Wabo) en veranderde inzichten (“decentraal wat kan, 
centraal wat moet”), een zelfstandige provinciale verordening nog steeds het meest passende 
instrument is 
 
Op basis van uw besluit is door het Centrum voor Omgevingsrecht en –beleid van de Universiteit 
Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve bestuursinstrumenten om de 
natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische (NLCA) waarden in 
het buitengebied te beschermen. Het onderzoek is uitgevoerd als een documentonderzoek en heeft 
uitgemond in een advies over alternatieve instrumenten en regelgeving en de (mogelijke) gevolgen 
van het inzetten van deze instrumenten.  
 
Wij bieden u het “Advies inzake de uitwisselbaarheid van de provinciale Verordening Natuur en 
Landschap en de provinciale Ruimtelijke Verordening, met bijzondere aandacht voor de 
mogelijkheden van decentralisatie” aan ter oriënterende bespreking in uw ad hoc statencommissie 
vermindering regelgeving en bureaucratie.  
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Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deregulering, vermindering van administratieve lasten  
 

Concreet voorliggende vraag aan ad hoc statencommissie / Provinciale Staten  
Wij stellen u voor het “Advies inzake de uitwisselbaarheid van de provinciale Verordening Natuur en 
Landschap en de provinciale Ruimtelijke Verordening, met bijzondere aandacht voor de 
mogelijkheden van decentralisatie” oriënterend te bespreken in uw ad hoc statencommissie 
vermindering regelgeving en bureaucratie.  

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


