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Betreft: onderhandelingsakkoord ‘decentralisatie natuur’
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Voor uw vergadering op 21 november staat het onderhandelingsakkoord ‘decentralisatie natuur’ tussen
EL&l en IPO geagendeerd. Dit akkoord zal de komende jaren in belangrijke mate het speelveld bepalen voor
uitvoering van het natuurbeleid.

Onze organisaties kennen de hoogste prioriteit toe aan het realiseren van een samenhangend netwerk van
natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, en het realiseren van een hoge natuurkwaliteit binnen dit
netwerk. Realisatie van de EHS is de meest effectieve manier om de biodiversiteit in Nederland te behouden
en te herstellen. Deze manier van werken heeft aantoonbare resultaten; het concept staat wetenschappelijk
niet ter discussie. Uiteindelijk zal een robuuste natuur, die zoveel mogelijk op eigen benen staat, ook veel
kosteneffectiever zijn dan het beheer van snippers (‘tuinieren’). Daarnaast is dit netwerk van
natuurgebieden van grote toegevoegde waarde voor de kwaliteit van wonen, leven en werken in Utrecht.

Vooruitlopend op de veranderende financiële kaders hebben betrokken partijen in Utrecht het ‘Akkoord van
Utrecht’ gesloten. Het is van groot belang om doelen te stellen die realistisch zijn en om die reden was een
aanpassing van de EHS ambities helaas noodzakelijk. Positief van het Akkoord van Utrecht is dat het
ontwikkelingsruimte biedt voor zowel natuur als landbouw.

Wij beoordelen het bereikte onderhandelingsakkoord tussen Rijk en IPO vooral op de consequenties voor
uitvoering van het Akkoord van Utrecht. Het moet (1) de basis leveren voor financiering van categorie 1 met
overheidsmiddelen en (2) de ruimte bieden voor realisatie van categorie 2 met aanvullende middelen en
arrangementen. Want voor een goed functionerende EHS zijn beide categorieën noodzakelijk. Daarbij heeft
realisatie van nieuwe natuur nadrukkelijk niet alleen betrekking op kwantiteit (hectares), maar ook op
kwaliteit (natuurdoelen). Voor zowel categorie 1 en 2 blijven de doelen uit de natuurgebiedsplannen
richtinggevend. Tevens beoordelen we de gevolgen van het onderhandelingsakkoord op de consequenties
voor het beheer en voor RodS.

Voordat wij tot onze conclusies en aanbevelingen komen, plaatsen wij onze vragen en opmerkingen bij het
akkoord, waarbij we de indeling van het akkoord aanhouden.

Algemeen
Het overdragen van verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid van Rijk naar provincies ondersteunen wij.
Provincies kunnen op die manier hun regierol in de fysieke omgeving nog beter waar maken. Voorwaarde is
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natuurlijk wel dat ook de bijbehorende middelen worden overgedragen en het feit dat dit niet gebeurt, is
ons grootste kritiekpunt op het voorliggende onderhandelingsakkoord.

Internationale verplichtingen
De inschatting van Rijk en provincies dat met het akkoord in 2021 voldaan wordt aan de internationale
verplichtingen, is niet onderbouwd en lijkt ons niet realistisch. Graag zouden wij hiervoor de nadere
onderbouwing zien. In dit licht is het overigens goed dat er in 2016 een evaluatiemoment is ingebouwd.
Het akkoord wil de beschikbare middelen eenzijdig inzetten voor het realiseren van internationale
verplichtingen. Een groot deel van de Utrechtse natuur dreigt daardoor ‘tweederangs’ natuur te
worden. Voor een succesvol natuurbeleid is het noodzakelijk om de EHS als samenhangend netwerk af
te ronden en het gehele natuurareaal goed te beheren. Graag zouden wij dit bevestigd zien door GS en
P5 van Utrecht. Volgens de letter van het akkoord loopt de provincie Utrecht risico dat haar nalatigheid
verweten kan worden indien er middelen ingezet worden voor de totale EHS en er in 2021 niet voldaan
wordt aan internationale verplichtingen. Deze interpretatie van het akkoord zou uiterst ongewenst zijn
en dient voorkomen te worden.
Volgens het akkoord blijft het Rijk verantwoordelijk voor internationale verplichtingen, tenzij de
provincies nalatig zijn. Het akkoord biedt onvoldoende duidelijkheid wanneer er sprake kan zijn van
nalatigheid en levert daarmee een ongemakkelijk risico op voor de provincie.

Termijn van afronding
De termijn voor realisatie van de EHS is met drie jaar verlengd tot 2021. Dit is op zich positief en geeft
een beetje meer lucht, maar onvoldoende ruimte om de noodzakelijke afronding van de EHS (categorie
1 en 2) op langere termijn te realiseren. Het onderhandelingsakkoord zou de mogelijkheid voor een
werkelijke afronding van de EHS (door inzet van aanvullend instrumentarium en/of verlenging van de
uitvoeringsperiode) nadrukkelijk open moeten houden. Graag zien wij bevestigd dat het
onderhandelingsakkoord hiervoor geen belemmering vormt.
Specifiek geldt dit ook voor de afspraak dat provincies tot 31 december 2012 de tijd krijgen om de
herijkte EHS ruimtelijk te begrenzen en een effectieve planologische bescherming te realiseren. Halen
de provincies die datum niet, dan stelt het ministerie bij AMvB de herijkte EHS ruimtelijk vast. Hoe
verhoudt dit artikel zich tot de overdracht van verantwoordelijkheden van Rijk naar provincies? Het
ruimtelijk verankeren van de EHS lijkt ons vanaf nu de bevoegdheid van de provincies, dat lijkt niet
verenigbaar met een AMvB door het Rijk. Gelet op het artikel is het voor Utrecht van groot belang dat
categorie 2 (groene contour) op 31 december 2012 volledig binnen deze ruimtelijke begrenzing van de
EHS valt. Is dat inderdaad de intentie van provincie Utrecht?

Toekomstige financieringsbehoefte: ontwikkelopgave
Door de restantopgave voor de EHS vast te leggen op 17.000 ha, bepaalt het onderhandelingsakkoord
de uiteindelijke omvang van de EHS. Van de oorspronkelijk geplande 728.500 ha, blijft nog 600.000 ha
over. Bij de start van de EHS in 1990 stond de teller op 450.000 ha. De realisatie van 150.000 ha nieuwe
natuur in 20 jaar is een prachtig resultaat dat sterk heeft bijgedragen aan het stopzetten van de
achteruitgang van natuurwaarden en de basis heeft gelegd voor herstel. In Utrecht kunnen we dagelijks
genieten van de resultaten die deze inspanningen hebben opgeleverd. Maar het schrappen van 130.000
ha (bijna de helft van de aanvankelijke opgave) is gebaseerd op toepassing van begrotingsregels, niet op
een goede analyse welke omvang van de EHS noodzakelijk is om de biodiversiteit in Nederland te
behouden.
Hoede verdeling van de restantopgave over de provincies gaat uitpakken voor Utrecht, is nog niet
bekend. Wij vertrouwen erop dat, mede door inzet van provinciale middelen, het mogelijk zal zijn om
categorie 1 van het Akkoord van Utrecht in de periode t/m 2021 te realiseren.
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- het onderhandelingsakkoord lanceert het principe ‘grond-voor-grond’. Inzet van reeds verworven

(ruil)gronden voor afronding van de EHS is een niet meer dan logische benadering, voor zover deze
gronden nog niet op de goede plek liggen. Het akkoord gaat uit van een bepaalde volgorde:

1. gronden die door herijking buiten EHS vallen
2. gronden van provincies (ILG-periode) buiten EHS
3. gronden van tbo’s binnen de herijkte EHS
4. 14.000 ha ruilgrond

- De derde stap veronderstelt dat particuliere organisaties als Natuurmonumenten en Het Utrechts
Landschap natuurgebieden binnen (1) de EHS zouden moeten verkopen om daarmee geld te genereren
voor realisatie van de EHS. Uitverkoop van natuurgebieden is voor Natuurmonumenten en de
Landschappen onbespreekbaar. Deze derde stap zou uit het akkoord geschrapt moeten worden. De
natuur is bij ons in veilige handen, wordt goed beheerd en is opengesteld voor het publiek. Vrijwillige
grondruil, waarbij de natuur er per saldo op vooruit gaat is wat ons betreft bespreekbaar en ook al in
de praktijk gebracht.

- De vierde stap bij het grond-voor-grondprincipe betreft de inzet van 14.000 ha ruilgrond. Dit is grond uit
de zogenaamde BBL-voorraad. Wij zijn van mening dat voor een essentiële operatie als de EHS
realisatie, de gehele grondvoorraad (zijnde circa 45.000 ha) moet worden ingezet. Deze gronden zijn
ooit verworven ten behoeve van natuur en vormen een logische dekking voor de EHS-realisatie. De
insteek van het onderhandelingsakkoord zou betekenen dat de provincies 30.000 ha BBL-grond (met
een waarde van circa 1 miljard euro) in de schatkist van de minister van Financiën laten verdwijnen.

- Volgens het onderhandelingsakkoord dient alle nog te realiseren natuur (aankoop plus
inrichtingskosten) tot aan 2021, gefinancierd te worden uit de verkoop van BBL-gronden alsmede die
van terreinbeheerders. Los van de bovengenoemde bezwaren staan deze virtuele opbrengsten in geen
verhouding tot de kosten van de nog te realiseren hectares natuur.

Toekomstige financieringsbehoefte: beheeropgave
- uitgangspunt zou moeten zijn dat er voldoende budget beschikbaar is voor een basisfinanciering van het

beheer van alle natuurgebieden in Nederland en het areaal dat hier de komende jaren aan toegevoegd
wordt. Het is een goede zaak dat ook Staatsbosbeheer zich aansluit bij deze subsidieregeling SNL en op
het moment dat zij instromen, moet het bijbehorende budget daadwerkelijk beschikbaar zijn.

- In het onderhandelingsakkoord wordt afgesproken dat het Rijk jaarlijks €100 mln beschikbaar stelt voor
het natuurbeleid. Alleen al voor het beheer van de huidige natuur is jaarlijks €130 mln nodig. Uit
hetzelfde budget moeten ook worden betaald het Faunafonds, ganzenbeheer, agrarisch natuurbeheer
binnen EHS, functieverandering, effectgericht beheer (i.v.m. verzuring, verdroging, etc), de PAS en het
vegetatiebeheer in de uiterwaarden in relatie tot de wateropgave. Op dit moment staat daar een
budget voor van ca. €300 mln. De provincies worden met een tekort opgezadeld van ± €200 mln. Het
akkoord is op dit punt volstrekt onvoldoende. De gevolgen van het akkoord beginnen zich afte tekenen.
Een organisatie als Zuid-Hollands Landschap wordt uitgeloot en in verschillende provincies is het al niet
meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

- Een versobering van het beheer zal altijd ten koste gaan van het realiseren van doelen. Dat kan gaan om
biodiversiteit, instandhouding van het cultuurlandschap of een afdoende niveau van toezicht in de
natuurgebieden.

Afronding ILG
Het onderhandelingsakkoord stelt dat tot 2014 de verplichtingen zullen moeten worden gedekt door het
restant ILG-budget. Feit is dat die verplichtingen groter zijn dan dat budget: er resteert een gat van 214
miljoen, waarvan 128 miljoen door de provincies gevonden zal moeten worden. Deze claim komt boven op
de reeds veronderstelde beheertekorten. Welke de “harde, juridische verplichtingen” zijn, is niet helder.
Wel dat het om veel geld gaat, dus interpretatieverschillen tussen ELI en IPO kunnen duur uitvallen.
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Vervallen Rijkstaken
- Nationale Parken
- Nationale Landschappen
- Recreatie om de Stad (RodS)
- Robuuste verbindingen
- Milieukwaliteit EHS, o.a. verdrogingsbestrijding

De rijksoverheid maakt een grote terugtrekkende beweging op een veelheid aan natuur- en
landschapsdossiers. De activiteiten op het vlak van Nationale Parken, Nationale Landschappen, Recreatie
om de Stad en Robuuste Verbindingen worden beëindigd en/of overgelaten aan de provincies, hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor hydrologische maatregelen. Echter zonder dat provincies daar de middelen bij
krijgen om dat uit te voeren.

Het Rijk stopt met het (co)financieren van beheer van recreatiegebieden bij de steden (RodS). In de praktijk
betekent dit dat de volle beheerbijdrage voor RodS gebieden van Natuurmonumenten (Haarzuilens) en
Staatsbosbeheer (Nieuw Wulven, Gagelbos, lisselbos) komt te vervallen. Het beheer van de overige RodS
gebieden in Utrecht is nog wel verzekerd. Het beheer daarvan is in handen van de recreatieschappen die
door de provincie en gemeenten worden gefinancierd.
In het onderhandelingsakkoord is de volgende zinsnede over de financiering van het beheer van RodS
gebieden opgenomen: “Onder de voorwaarde dat het beleidskader RodS wordt opgerekt en planologische
ruimte wordt geboden voor Staatsbosbeheer (lees ook Natuurmonumenten), hoeven de provincies geen
dekking te regelen voor beheer van RodS-gebieden”. Deze passage suggereert dat terreinbeheerders de
mogelijkheid krijgen om, met planologische ruimte voor ontwikkeling van recreatiebedrijven, tot een
dekkende exploitatie van de recreatiegebieden te komen. De betrokken terreinbeheerders zien zeker
kansen om recreatieondernemers, meer dan nu het geval is, ruimte te bieden in RodS-terreinen en een
bijdrage te laten leveren in dekking van beheerkosten. Het is echter een illusie om te veronderstellen dat de
beheerkosten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van recreatiebedrijven en evenementen.
Mogelijkheden om ondernemers in te schakelen wisselen per gebied. Door de bank genomen lijkt het
mogelijk om tot maximaal 25% van exploitatiekosten met opbrengsten uit recreatieve bedrijvigheid te
dekken. Het beheer van de RodS-gebieden blijft dus, ook op lange termijn, afhankelijk van een substantiële
bijdrage uit publieke middelen. Alleen als de provincie en gemeenten bereid zijn om in de RodS-gebieden
aan te sturen op functiewijziging — van groen en recreatie, naar wonen en werken — kan een groter aandeel
van de beheerkosten worden gefinancierd. Volledige dekking van RodS-beheer uit ‘rood voor groen’ lijkt
binnen de bestaande gebieden geen aanlokkelijk en tegelijk ook geen realistisch scenario.

Het onderhandelingsakkoord spreekt zich niet duidelijk uit over de situatie waarin geen planologische
ruimte kan worden geboden en/of waarin opbrengsten uit de markt onvoldoende soulaas bieden. Het
akkoord lijkt te suggereren dat de provincie in dat geval voor dekking van de beheerkosten moet zorgen.
Vraag is in hoeverre binnen de provinciale begroting in een dergelijke reservering is voorzien.

Eindco nclusies:
- het is een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij de provincies komt te

liggen
- bij het overdragen van deze verantwoordelijkheid hoort overdracht van budget. Daarin schiet het

onderhandelingsakkoord enorm tekort. Provincies stellen zich in het akkoord niet garant voor het
resterende budget, waardoor realisatie van natuurbeleid ernstig in gevaar komt

- het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor realisatie van het Akkoord van Utrecht. Is er voldoende
overheidsbudget voor categorie 1? Is er voldoende planologische ruimte en tijd om categorie 2 te
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realiseren? Pas als deze vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, zou P5 met het
onderhandelingsakkoord moeten instemmen.

- het gehele areaal ruilgrond dient ingezet te worden ten behoeve van de afronding van de EHS. Verkoop
van bestaande natuurgebieden binnen de EHS kan en mag niet in het akkoord worden opgenomen.

- het onderhandelingsakkoord moet een goede basis leggen voor het beheer van bestaande
natuurgebieden, waar alle eigenaren van natuurgebieden een beroep op kunnen doen. Het
onderhandelingsakkoord schiet daarin ernstig tekort. Er wordt volstrekt onvoldoende budget
gereserveerd en de provincies worden verantwoordelijk voor deze tekorten

- mogelijkheden om verantwoorde kostendragers in te bouwen in RodS-gebieden moeten benut worden,
maar bieden slechts een gedeeltelijke oplossing voor het tekort om het beheer van deze gebieden te
financieren.

Wij hopen dat u deze aandachtspunten kan benutten voor de beoordeling van het onderhandelings
akkoord vanuit het Utrechts perspectief.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer Regio West, Notuur en Milieufederatie Utrecht

Marco Glastra
directeur-rentmeester Het Utrechts Landschap
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