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Provincie Utrecht geeft samen met partners invulling aan akkoord EHS 
 
Natuurorganisaties, LTO, Provincie Utrecht en andere partijen hebben donderdag 9 juni 
overeenstemming bereikt over de invulling van het zogenoemde Akkoord van Utrecht. In dit 
akkoord is een verdeling gemaakt van de gebieden die wel, mogelijk later of niet meer zullen 
behoren bij de Utrechtse Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
 
Aanleiding voor het Akkoord van Utrecht zijn de bezuinigingen die het Rijk doorvoert op het gebied van 
natuur. In januari behaalden de partijen* al overeenstemming over het aantal hectares. Dit heeft de 
provincie Utrecht uitgebracht als bod aan Staatssecretaris Bleker om tot een herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur in Utrecht te komen. Gedeputeerde Bart Krol: “Ik ben blij dat wij in goed overleg ons bod 
aan de staatssecretaris concreet hebben kunnen maken. We gunnen met dit akkoord ruimte aan landbouw 
én ruimte aan natuur. Nu er overeenstemming bereikt is over de invulling van deze hectares is het nu 
wachten op een reactie van de staatssecretaris. Met hem zijn we intensief en op een constructieve manier 
in gesprek.” 
 
Akkoord van Utrecht 
In het akkoord van Utrecht is afgesproken dat er 1500 hectare EHS tot 2018 zal worden gerealiseerd. 
Daarnaast worden er gebieden ter grootte van 1500 hectare, die de partijen minder van belang achten voor 
het functioneren van de EHS, ontgrensd. De globale ligging van deze gebieden is te zien op bijgevoegde 
kaart.  
De overige geplande natuurgebieden (circa 3000 ha) die nu nog in de EHS liggen, worden in een nieuwe 
zogenoemde groene contour gelegd. In deze groene contour worden mogelijkheden geboden om met 
creatieve arrangementen natuur te ontwikkelen. Deze groene contour maakt geen onderdeel uit van de 
EHS en voor de landbouw zullen hier geen aanvullende planologische beperkingen gelden. Grote 
onomkeerbare ingrepen, die de toekomstige realisatiemogelijkheden van natuur in gevaar kunnen 
brengen, zullen in deze gebieden niet mogelijk zijn. Op het moment dat hier daadwerkelijk realisatie van 
natuur heeft plaatsgevonden kunnen onderdelen van de groene contour alsnog EHS worden.  
 
Bovendien hebben partijen afspraken gemaakt over de beschermde natuurmonumenten buiten Natura 
2000. Voor deze gebieden wordt nog dit jaar een herstelstrategie opgesteld, waarin maatregelen voor de 
instandhouding en verbetering van die gebieden. Anderzijds zal de externe werking voor ammoniak voor 
landbouwbedrijven in de omgeving van die gebieden worden opgeheven. 
 
* De betrokken partijen zijn: Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, LTO Noord, 
de Agrarische natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, het 
Utrechts Particulier Grondbezit, de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei / Utrecht-Oost en de 
provincie Utrecht.   
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Noot voor de redactie:  
In de bijlage treft u een kaart met de globale ligging van de gebieden. Uitleg van de legenda: 
Categorie 1:   blijft Ecologische Hoofdstructuur 
Categorie deels 1: gedeelte blijft EHS, gedeelte wordt categorie 2 
Categorie 2:  gebied binnen de groene contour 
Categorie deels 2: gedeelte valt binnen groene contour, gedeelte valt in categorie 3 
Categorie 3:  gebied valt niet meer binnen de EHS (ontgrensd gebied) 
 

Op de kaart is met blauwtinten aangegeven welk deel van de EHS al gerealiseerd is. 
 
Voor meer informatie: Joyce Veul, provincie Utrecht. Tel: 030 258 2153 Email: joyce.veul@provincie-
utrecht.nl 
 


