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Onderwerp: Akkoord van Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Aanleiding 
In het Regeerakkoord heeft de Regering een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (“EHS”) 
aangekondigd, gericht op een beperking van de opgave en realisatie uiterlijk in 2018. 

Voorgeschiedenis 
Op 12 januari 2011 bereikten de provincie en de partners waarmee de provincie in het landelijk gebied 
samenwerkt overeenstemming over de Hoofdlijnen voor het Akkoord van Utrecht (de "Hoofdlijnen"): 
van de nog resterende EHS-opgave van ca 6000 ha willen partijen tot 2018 nog ca 1500 ha als EHS 
realiseren, zal ca 1500 ha ontgrensd (uit de EHS genomen) worden en zal ca 3000 ha, die voor het 
goed functioneren van de EHS van belang wordt geacht, in een groene contour worden gelegd. 
Met ons voorstel van 18 januari 2011 (2010INT266286) hebben we u geinformeerd over de 
Hoofdlijnen. Op 7 februari hebben uw Staten met ruime meerderheid ingestemd met de Hoofdlijnen 
als het breed gedragen bod van de partijen en met het in de onderhandelingen met het Rijk inbrengen 
van het bod van 1500 ha nog te realiseren EHS. 

Op 9 juni 2011 hebben partijen overeenstemming over het Akkoord van Utrecht bereikt en dat 
ondertekend en daarbij een concrete invulling in gebieden vastgelegd voor de ca 1500 ha, die nog als 
EHS zal worden gerealiseerd, de ca 1500 ha die zal worden ontgrensd en de ca 3000 ha in de groene 
contour. Hiermee is uitwerking gegeven aan de Hoofdlijnen. 

Essentie / samenvatting: 
Op 9 juni j.l. hebben de partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van de Hoofdlijnen en 
hebben zij het Akkoord van Utrecht ondertekend. Het Akkoord omvat afspraken over: 
- de keuze van gebieden in de drie gebiedscategorieen ("EHS 2018", "groene contour" en "te 

ontgrenzen") vastgelegd in de bij het Akkoord gevoegde gebiedentabel en (indicatief) aangegeven 
op de daarbij horende kaart; 

- de concrete uitwerking (detaillering op perceelsniveau) van de gebieden in de ontwerp-Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (PRS/PRV) en het ontwerp-Natuurbeheerplan (NBP) 
en de per gebiedscategorie in de ontwerp-PRS/PRV en/of het ontwerp-NBP vast te leggen regels 
(binnen de groene contour geen aanvullende planologische beperkingen voor de landbouw, geen 
onomkeerbare ontwikkelingen, die de realisatie van EHS onmogelijk maken, 
ontwikkelmogelijkheden voor bestaande landgoederen, planologisch kader voor aanvullende 
arrangementen, ambities voor gebieden binnen de groene contour); 

- de uitwerking van een realisatiestrategie in overleg met de partijen; 
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- een jaarlijkse evaluatie van de voortgang van de realisatie van de EHS en eventuele aanpassing 

van de gebiedentabel als realisatie op problemen stuit; 
- hernieuwd overleg als het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor de realisatie van de 

beoogde ca 1500 ha EHS tot 2018; 
- het aanpakken van de ongewenste externe werking voor ammoniak van beschermde 

natuurmonumenten. 
Het Akkoord van Utrecht biedt daarmee ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel natuur als voor 
landbouw. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Akkoord van Utrecht is de door betrokken partijen gedragen inzet voor de onderhandelingen met 
het Rijk over de herijking van de EHS. 
Met de gekozen gebieden is aangesloten bij de prioriteiten, zoals het Rijk die bij de herijking hanteert: 
gebieden waarvoor al juridische verplichtingen zijn aangegaan waarvoor internationale verplichtingen 
gelden of waarvoor realisatie gewenst is vanwege lopende gebiedsprocessen. 
Met de ca 1500 ha aan gebieden die in de EHS blijven wordt vrijwel geheel voldaan aan internationale 
verplichtingen (Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water). Niet alle waterlichamen waarvoor de KRW de 
realisatie van EHS impliceert zijn opgenomen, omdat de KRW de ruimte biedt om de doelen pas na 
2018 of met andere instrumenten te realiseren. 
 
Financiële consequenties 
Voor de realisatie van de ca 1500 ha, die in de EHS blijft, wordt primair financiering door het Rijk 
(EL&I) gevraagd. Onderhandelingen over het budget lopen nu tussen Rijk en IPO, vervolgens moet 
het budget voor de herijkte EHS tussen de provincies worden verdeeld. Of er, gezien de 
bezuinigingen, voldoende middelen van het Rijk beschikbaar komen is onzeker. Afspraak in het 
Akkoord van Utrecht is, dat de partijen bij het Akkoord, bij een tekort in de van het Rijk verkregen 
financiering, overleggen met als inzet om alsnog budget te vinden voor de realisatie van de EHS-
opgave (1500 ha), zo nodig door aan de Staten een passende financiële voorziening te vragen (art. 
4.b). Naar verwachting zullen overigens enkele gebieden binnen de 1500 ha uit andere budgetten 
kunnen worden gefinancierd (bijv. middelen voor Ruimte voor de Rivier van I&M). 

Het Akkoord van Utrecht leidt niet tot een financieel risico voor de provincie, omdat zolang nieuwe 
afspraken met het Rijk nog ontbreken geen nieuwe financiële verplichtingen worden aangegaan. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij werken het Akkoord van Utrecht uit in de ontwerp-PRS/PRV en het ontwerp-NBP, die te zijner 
tijd aan uw Staten worden voorgelegd. De nu in het Akkoord (c.q. de gebiedentabel) vastgelegde 
indeling in gebiedscategorieen en de daar geldende regels worden pas in PRS/PRV en NBP, na 
openbare inspraak en uw besluit, juridisch bindend vastgelegd. 

Ook werken we voor de beschermde natuurmonumenten per gebied een herstelstrategie uit (te nemen 
maatregelen ten behoeve van de instandhouding en verbetering van dat natuurmonument) en parallel 
daaraan een regeling om de externe werking voor ammoniak voor landbouwbedrijven in de omgeving 
van die natuurmonumenten op te heffen. Overigens heeft staatssecretaris Bleker in zijn brief van 23 
februari 2011 aan de Tweede Kamer aangegeven het nationale regime voor beschermde 
natuurmonumenten te willen schrappen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van Akkoord van Utrecht en de daarbij horende gebiedentabel + kaart. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


