Natuurbeleid 2.0
Utrecht, netwerk van natuur
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1. Inleiding
De natuur heeft een belangrijke plek in de Utrechtse samenleving. Door maatschappelijke
veranderingen is er na decennia van ongewijzigd beleid een andere kijk nodig. Een aanpak
samen met onze partners biedt kansen voor het Utrechtse natuurnetwerk en alle betrokken
organisaties en partijen.
1.1
Aanleiding
De provincie Utrecht is een knooppunt van natuur in Nederland. Door de sterk gevarieerde bodem- en
watercondities zijn de gronden door de jaren heen verschillend gebruikt. Daardoor vinden we op een
klein oppervlak een grote verscheidenheid aan landschappen. De bossen en heidevelden van de
Utrechtse Heuvelrug worden afgewisseld met graslanden, plassen, moerassen en een lang lint aan
uiterwaarden.
Tegelijkertijd is onze provincie een maatschappelijk knooppunt. Mensen wonen en werken hier graag.
De centrale ligging en de snelle verbindingen met andere delen van het land spelen daarbij een rol,
maar ook de natuur is een belangrijke factor voor het woon- en werkklimaat. Diverse onderzoeken
hebben aangetoond dat de aanwezigheid en beleving van natuur in sterke mate bijdraagt aan de
gezondheid van mensen en aan het welbevinden van inwoners. Dit wordt bevestigd door de
uitkomsten van een enquête die we voorafgaand aan deze beleidsvisie hebben uitgevoerd. Hierin
hebben inwoners aangegeven dat zij de natuur in deze provincie zeer waarderen. De natuur is ook
een belangrijke reden waarom bedrijven zich hier graag vestigen. Zij vinden onze provincie
aantrekkelijk dankzij de rijke schakering aan woon-, werk- en natuurgebieden op korte afstand van
elkaar. De provincie Utrecht levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De
aantrekkelijke omgeving is de kracht van onze provincie en is één van de belangrijkste redenen dat
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onze provincie als de meest competitieve regio van Europa wordt gezien .
Natuur vertegenwoordigt ook zelf een belangrijke economische waarde. Horecabedrijven en
recreatieondernemers vestigen zich graag in de omgeving van een aantrekkelijk natuurgebied en
zorgen voor werkgelegenheid. De waarde komt ook tot uiting in de huizenprijzen, die in een groene
omgeving hoger liggen dan elders. En verder vervult de natuur belangrijke functies voor andere
economische activiteiten. Denk aan de drinkwatervoorziening, die dankzij het zuiverende vermogen
van de Utrechtse Heuvelrug geen extra intensieve zuivering nodig heeft en aan natuurgebieden die
water kunnen opvangen en er daarmee toe bijdragen dat bebouwd gebied droog blijft.
De economische aantrekkingskracht van onze provincie heeft ook een keerzijde. Doordat mensen hier
graag wonen en werken, is de druk op de fysieke ruimte en het milieu groot. Dit heeft invloed op de
natuur.
De provincie Utrecht voert sinds 1992 een actief natuurbeleid. Vanaf 2007 is de rol van de provincie
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hierin veranderd. Met het ILG heeft de provincie in 2007 de verantwoordelijkheid gekregen om het
natuurbeleid uit te voeren. In de Agenda Natuur hebben wij in 2006 uitgewerkt hoe wij vorm aan deze
uitvoering geven. De ambities uit 1992 waren daarbij het uitgangspunt. Dit beleid heeft op veel
onderdelen tot goede resultaten geleid (zie hiervoor ook hoofdstuk 2). Tegelijkertijd zijn niet alle
ambities haalbaar gebleken. Een vernieuwde, realistische ambitie is daarom noodzakelijk.
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Op 12 december 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met het bestuursakkoord natuur .
Hiermee is het natuurbeleid een provinciale kerntaak geworden, die zowel betrekking heeft op de
realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als de financiering van het natuurbeheer. Door
deze decentralisatie komen het initiatief bij de beleidsontwikkeling en de regie op de uitvoering nog
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Volgens de EU Regional Competitiveness Index 2013
ILG staat voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit was een Rijksregeling om het landelijk gebied mooi en vitaal te
houden. Binnen het ILG realiseerden provincies de Rijksdoelen voor de inrichting van het landelijk gebied.
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In 2011 en 2012 hebben Rijk en IPO afspraken gemaakt over de overdracht van verantwoordelijkheden voor het natuurbeleid
en het landelijk gebied van Rijk naar provincies. Onderdeel hiervan is dat provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren
van de herijkte EHS in 2021. Onder het bestuursakkoord natuur vallen het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d.
20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 2012.
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sterker bij de provincie te liggen. Tegelijkertijd beschikken wij over minder geld voor natuur. We staan
voor de uitdaging om de natuur in de toekomst in al haar diversiteit en rijkdom te behouden, maar wel
met minder geld dan voorheen. De decentralisatie richt zich op het behouden en verbeteren van
natuur die internationaal waardevol en beschermd is. Ook krijgen wij nieuwe rijkstaken
gedecentraliseerd, zoals het Faunafonds, het beheer door Staatsbosbeheer en enkele taken die
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volgen uit de nieuwe Wet Natuurbescherming . De realisatie van een ambitieus natuurbeleid, met
minder middelen, vormt een belangrijke uitdaging.
1.2
Naar een ander natuurbeleid
Het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht (BNLU, 1992) vormde tot nu toe de basis voor
ons provinciaal natuurbeleid. In het voorliggende document formuleren wij een nieuwe strategische
visie voor dit natuurbeleid.
Wij willen het natuurnetwerk in onze provincie behouden en verder ontwikkelen, zowel voor bewoners,
bezoekers en bedrijven als voor plant en dier. Met een goed natuurbeleid zorgen wij ervoor dat de
bestaande waarden behouden blijven en verder ontwikkeld kunnen worden. Daarmee willen we een
belangrijke bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van onze provincie.
Dit andere natuurbeleid is niet alleen van belang voor natuur als economische en sociale drager, maar
ook voor de intrinsieke, ecologische waarden. Dankzij de variatie aan natuurgebieden vinden we veel
verschillende plant- en diersoorten in onze provincie. In verschillende gebieden in Utrecht komt natuur
voor die nationaal of zelfs internationaal van grote waarde is. Het is onze verantwoordelijkheid om
deze natuur te beschermen, ook voor toekomstige generaties. Die verantwoordelijkheid volgt
overigens ook uit internationale regelgeving en verdragen, zoals het Biodiversiteitsverdrag en de
Vogel- en Habitatrichtlijn, waarop het Europese Natura 2000-netwerk is gebaseerd.
Diezelfde natuur staat echter onder druk door versnippering of doordat water- en milieucondities nog
onvoldoende op orde zijn. Klimaatverandering en de toename van uitheemse en snel uitbreidende
plant- en diersoorten kunnen nieuwe bedreigingen vormen. Hierdoor kunnen natuurwaarden in veel
gebieden alleen met extra maatregelen hersteld worden of behouden blijven.
Zoals blijkt uit onze evaluatie (zie ook hoofdstuk 2), hebben niet alle maatregelen die wij getroffen
hebben voldoende resultaat opgeleverd. Dit betekent dat wij ons moeten herbezinnen op
beleidskeuzes die eerder niet effectief genoeg zijn gebleken.
De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat het natuurbeleid steeds verder af is komen te staan van
de samenleving. Die samenleving vindt natuur nog steeds belangrijk, maar staat soms kritisch
tegenover ontwikkelingen in het natuurbeleid. Zo hebben plannen om landbouwgrond om te zetten in
natuur bij een aantal projecten in het westen van de provincie tot weerstand geleid. Ook nationaal
staat het natuurbeleid volop ter discussie, zoals is gebleken bij discussies over het wildbeheer in de
Oostvaardersplassen, over de mogelijke komst van de wolf of over natuurwetgeving die andere
ontwikkelingen tegenhoudt. Anderzijds zijn er ook duidelijke signalen dat mensen de waarde van
natuur blijven waarderen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote verzet tegen een wegverbreding bij
Amelisweerd. Met ons nieuwe natuurbeleid willen we beter aansluiten op de maatschappelijke
betekenis van natuur.
1.3
Utrechtse kwaliteiten
In ons beleid bouwen wij verder op de specifieke kwaliteiten van de Utrechtse natuur. Drie kenmerken
bepalen de kwaliteit van de natuur in Utrecht. Ten eerste wordt de natuur in Utrecht gekarakteriseerd
door drie grote systemen:
 de bossen, heide, droge schraalgraslanden en de bron- en kwelmilieus van de Utrechtse
Heuvelrug en de Gelderse Vallei en het Langbroekerweteringgebied;
 de moerassen, soortenrijke vochtige graslanden en plassen in de veenweidegebieden;
 de uiterwaarden van de Neder-Rijn en Lek.
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Het Rijk wil de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samenvoegen tot de nieuwe Wet
Natuurbescherming.
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Een tweede kenmerk is de grote verwevenheid van deze natuurwaarden met het cultuurhistorische
gebruik van gebieden. Voorbeelden hiervan:
 op en rond de Utrechtse Heuvelrug is de bestaande natuurkwaliteit vooral het resultaat van de
wijze waarop landgoedeigenaren hun grond van oudsher beheren;
 de vervening in het veenweidegebied heeft gezorgd voor een afwisselend landschap met
petgaten, trilvenen, soortenrijke graslanden en plassen van internationale kwaliteit. In het
veenweidegebied in West-Utrecht en Eemland komen enkele van de belangrijkste
weidevogelpopulaties van Nederland voor;
 de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam bieden rust aan
vleermuizen en andere beschermde soorten;
 zelfs in de historische binnensteden van Utrecht en Amersfoort komen natuurwaarden van hoge
kwaliteit voor.
Het derde kenmerk is dat de natuur in Utrecht zich in de omgeving bevindt waar mensen wonen en
werken. Deze mensen komen graag in de natuur, wat zorgt voor een grote ruimtelijke druk.
Tegelijkertijd biedt de nabijheid nieuwe kansen. Hier ligt de uitdaging om verbindingen van natuur met
andere belangen te versterken. Deze verbinding biedt nieuwe kansen, bijvoorbeeld om nieuwe
financieringsbronnen aan te boren of maatschappelijke participatie te versterken.
1.4
Doel en afbakening
In deze beleidsvisie geven wij invulling aan het natuurbeleid als kerntaak, waarbij wij rekening houden
met de veranderde maatschappelijke en financiële context. Het BNLU had ook betrekking op het
landschapsbeleid. Ten aanzien van het landschap hebben wij de afgelopen jaren op verschillende
onderdelen het beleid verder uitgewerkt; eerst in onze Landschapsvisie en daarna in de
kwaliteitsgidsen voor de Utrechtse landschappen. Daarmee is onze inzet bij landschap helder. Via het
planologische beleid zorgen wij ervoor dat de ruimtelijk kwaliteit van het landschap geborgd wordt.
Deze beleidsvisie verwoordt onze ambitie voor het natuurbeleid. Dit beleid gaan we nog verder
uitwerken, bijvoorbeeld in het Natuurbeheerplan, of in het bodem-, water en milieubeleid. Deze
beleidsvisie vormt het kader voor die uitwerking. Om onze ambitie ook echt te kunnen uitvoeren, gaan
we de uitvoeringskaders aanpassen, zoals het AVP Kaderdocument, en de uitvoeringskaders voor de
groene wet- en regelgeving. We geven in hoofdstuk 8 aan in welke kaders en op welke wijze we het
beleid gaan realiseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren wij deze keuzes.
1.5
Kaders
Dit natuurbeleid past binnen een aantal eerder vastgestelde kaders:
 Europese regelgeving (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water (KRW), Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB);
 nationale natuurwetgeving en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS);
 de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid in het
bestuursakkoord natuur en de landelijke Hoofdlijnennotitie;
 het Akkoord van Utrecht, waarin maatschappelijke partners en de provincie afspraken hebben
gemaakt over de herijkte EHS in Utrecht.
In bijlage 2 lichten we deze kaders toe. De kaders zijn of worden verder uitgewerkt in verschillende
provinciale plannen, zoals:
 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS);
 het Natuurbeheerplan;
 uitvoeringsafspraken, zoals het AVP-programma, subsidiekaders en kaders voor de uitvoering van
de vergunningverlening en handhaving;
 beheerplannen voor Natura 2000-gebieden;
 Waterplan en deelplan KRW 2010-2015;
 verordeningen en beleidsregels.
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1.6
Aanpak, open en breed proces
Uitgangspunt voor onze nieuwe beleidsvisie op natuur is dat de Utrechtse natuur een belangrijke
basis is voor een prettig woon-, leef- en werkklimaat in de provincie. We hebben maatschappelijke
organisaties, Utrechtse bewoners, branchepartijen en andere overheden uitgenodigd om mee te
denken over de waarde van de Utrechtse natuur voor hun werkterrein, voor hun woongenot en als
vestigingsfactor voor mensen en bedrijven. Samen hebben we gekeken hoe we de verschillende
belangen kunnen vertalen naar een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en naar een
economische waarde. Door deze brede aanpak is ‘natuurbeleid 2.0’ kenmerkend voor het vernieuwde
beleid.
Deze beleidsvisie is voorafgegaan door de Startnotitie Natuurbeleid 2.0. De Provinciale Commissie
Leefomgeving (PCL), de onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
adviseert over het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving, heeft op 1 juni 2012 haar ‘Advies over
natuurbeleid’ uitgebracht naar aanleiding van de Startnotitie Natuurbeleid. De Statencommissie
Ruimte, Groen en Water heeft op basis van de Startnotitie en het advies van de PCL kaders
meegegeven voor de nieuwe beleidsvisie op natuurbeleid. Vervolgens hebben Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten gesprekken gevoerd met:
 experts op het gebied van natuurbescherming;
 advies-, innovatie- en onderzoeksbureaus;
 brancheorganisaties, waaronder recreatie;
 waterschappen en gemeenten.
We hebben ook bewoners uit de provincie gevraagd naar hun mening over de Utrechtse natuur.
Hiervoor hebben we een enquête gehouden onder de Utrechtse bevolking. Als aanvulling hierop heeft
TNS-NIPO interviews gehouden met drie representatieve inwonersgroepen. De enquêtes en
interviews geven een goede indruk van wat de Utrechtse bevolking belangrijk vindt aan de natuur in
hun provincie. Zij waarderen de natuur vooral door de rust die het biedt en door de positieve invloed
op het woongenot. Daarom vinden zij het belangrijk dat de natuur dicht bij huis is en zijn zij bereid zich
in te zetten voor deze natuur in hun woonomgeving.
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2. Resultaten en effecten van het natuurbeleid
De staat van de natuur in Utrecht is afgelopen tijd op verschillende punten sterker geworden.
Op kwetsbare punten is ook achteruitgang te zien. We leren van de opgedane ervaring en
verwerken dat in onze aanpak.
2.1 De opgaven realiseren
Sinds 1992 vormt het Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht (BNLU, 1992) de basis voor
ons provinciaal natuurbeleid. Met het BNLU hadden drie opgaven prioriteit in ons beleid:
 de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
 soortenbescherming (maatregelen gericht op het behouden van specifieke soorten);
 het behouden van natuurwaarden buiten de EHS.
In 1992 heeft de provincie de ambitie geformuleerd om naast de bescherming en het beheer van circa
25.000 hectare bestaande natuurgebieden ook 11.230 extra hectares nieuwe natuur en ecologische
verbindingszones tussen die gebieden te ontwikkelen. Onze ambitie is om te komen tot een
samenhangend netwerk van de tot dan veelal versnipperd gelegen natuurgebieden. Tot voor kort was
de ambitie om vóór 2018 in Utrecht 11.230 hectare nieuwe natuur aan de Ecologische Hoofdstructuur
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(EHS) toe te voegen . Onderstaande tabel laat zien in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd die
golden tot de herijking van de EHS. De peildatum is 1 januari 2012.Op 1 januari 2012 resteerde nog
meer dan de helft van de taakstelling.
Realisatie opgaven BNLU / ILG
Verwerving nieuwe EHS
Inrichting nieuwe EHS
Subsidiëring beheer bestaande EHS
Verwerving Recreatie om de Stad
Inrichting Recreatie om de Stad
Natuurbeheer
Subsidiëring beheer bestaande EHS
Beheer natuur buiten EHS
Agrarisch natuurbeheer, collectief
Agrarisch natuurbeheer, overig
Ganzengedooggebied
Bron: Natuurmeting op kaart 2012.

Oorspronkelijke opgave
BNLU (ha)
11.230
11.230
n.v.t.
1.175
1.175

Realisatie (ha) op 1/1/12
5.286
2.585
14.796
750
526
14.796
1.295
11.216
1.607
1.087

De ambitie om de oorspronkelijke opgave volledig te realiseren, is niet haalbaar gebleken. Dit komt
onder andere door de hoge grondprijs in Utrecht en doordat grondeigenaren beperkt bereid zijn om
gronden te verkopen. De recente Rijksbezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat kansen voor
verwerving die er wel lagen niet verzilverd konden worden.
In plaats van verkoop kunnen particulieren ook gebruik maken van een subsidieregeling om de functie
van hun gronden te wijzigen in natuur. In Utrecht is op deze manier bijna 600 hectare nieuwe natuur
gerealiseerd. Naar verhouding is het particulier natuurbeheer daarmee in Utrecht beter van de grond
gekomen dan in andere provincies.
De inrichting van natuurgronden is in Utrecht sterk achtergebleven bij de ambitie. Een belangrijke
reden is dat inrichting pas kan gebeuren wanneer grote, aangesloten oppervlaktes zijn verworven.
Doordat verwerving van grond versnipperd plaats vindt is er in veel gevallen nog geen sprake van een
6
aaneengesloten, inrichtbare eenheid. Bij Recreatie om de Stad (RodS) , waar grondverwerving heeft
plaatsgevonden met onder meer de inzet van de landinrichtingsinstrumenten, is naast de
verwervingsopgave ook de inrichting verder gevorderd.
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In het kader van het Natuurbeleidsplan en de nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur hebben Rijk en provincies
afspraken gemaakt over de te realiseren oppervlakte nieuwe natuur en Recreatie om de Stad
6
In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) hebben de provincies zowel grond verworven en ingericht voor
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), als voor Recreatie om de Stad (RodS).
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2.2 Effecten van het natuurbeleid
Aan de basis van het natuurbeleid staat de ruimtelijke bescherming van de EHS die achtereenvolgens
is geregeld in het streekplan 1994, het streekplan 2005-2015 en de PRS 2013-2028. De gemeenten
hebben natuurgebieden een planologische bescherming gegeven in hun bestemmingsplannen. Dat
heeft goed gewerkt: de afgelopen twintig jaar is er binnen deze EHS weinig bestaande natuur
verdwenen en wat er aan areaal verloren ging is doorgaans gecompenseerd.
Het beheer van de natuur heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de bestaande natuur gemiddeld
genomen op peil is gebleven. Aan de ene kant ijlt de achteruitgang in voorgaande decennia als gevolg
van verdroging en vermesting nog na, aan de andere kant zijn er natuurgebieden die door adequaat
beheer een hogere natuurkwaliteit hebben gekregen. Natuurbeschermingsorganisaties, particuliere
natuurbeheerders maar bijvoorbeeld ook waterschappen en gemeentes hebben een belangrijke rol
gespeeld bij het verbeteren van de natuurkwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering is bijvoorbeeld zichtbaar
in de bossen. In de afgelopen decennia is het bosbeheer sterker op de natuur gericht, wat in
combinatie met het ouder worden van het bos tot een geleidelijke toename van natuurwaarden leidt.
Zo’n geleidelijke toename zien we ook bij graslanden die via maaibeheer worden verschraald, al zorgt
bemesting vanuit de lucht op veel locaties nog voor vertraging. Op voedselrijke (veen)graslanden laten
resultaten lang op zich wachten, maar op zandgronden gaat dit sneller. Verder zijn er herstelprojecten
uitgevoerd met een positief resultaat. Zoals: heide plaggen, bos omvormen naar heide en
beheermaatregelen als schaapskuddes of het verwijderen van hoge bomen uit essenhakhout.
Ook de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden werpt zijn vruchten af. Natuurontwikkeling heeft
bijvoorbeeld in belangrijke mate bijgedragen aan de toename van moerasvogels en planten van
schrale graslanden. Met name in de uiterwaarden hebben we goede resultaten geboekt. Er zijn ook
uitzonderingen: de ecologische ontwikkeling van nieuw gegraven petgaten in laagveengebieden leidt
nog niet tot de beoogde soortenrijke trilvenen. Nu is dit een voorbeeld van een natuurtype dat ook niet
snel realiseerbaar is, daar gaan al gauw 20 tot 40 jaar overheen. En het succes is ook niet voor alle
soorten weggelegd: beperkt mobiele soorten blijven (nog) weg of zijn recentelijk verdwenen.
De natuur in Utrecht was erg versnipperd. We hebben hard gewerkt om gebieden met elkaar te
verbinden. Dieren kunnen nu alle snelwegen over de Heuvelrug veilig oversteken via ecoducten. Ook
hebben we enkele spoorwegen en veel provinciale en gemeentelijke wegen voorzien van grote of
kleine faunapassages. Dieren gebruiken deze voorzieningen vaak. Zo is de das mede hierdoor in
staat geweest zich weer in grote delen van hoger gelegen gebieden van Utrecht te vestigen.
Het blijkt niet eenvoudig om complete ecologische verbindingszones te realiseren, omdat hier veel
verschillende eigenaren bij betrokken zijn en de fysieke ruimte vaak beperkt is. Recent uitgevoerde
maatregelen door het waterschap langs bijvoorbeeld de Lunterse beek in de Gelderse Vallei laten de
eerste gunstige effecten zien. Toch zijn diverse soorten uit de provincie verdwenen doordat hun kleine
leefgebied langdurig is geïsoleerd van andere natuurgebieden.
Op kleine schaal hebben we specifieke maatregelen uitgevoerd om soorten te beschermen. Hier
hebben bijvoorbeeld de zwarte stern (door het uitleggen van nestvlotjes), de ringslang (aanleggen van
broeihopen) en amfibieën (poelenaanleg en oversteekplaatsen) van geprofiteerd. Het ecologisch
beheer van bermen, parken en groen binnen het bebouwd gebied is gemeengoed geworden. Planten diersoorten die in het agrarisch gebied zijn verdwenen, weten zich in het stedelijke gebied soms
wel te handhaven. Het ecologische beheer staat echter wel onder druk, doordat gemeenten en
waterschappen economisch lastige tijden beleven.
Dankzij natuurwetgeving hebben wij ongewenste handelingen die schadelijk zijn voor natuur
voorkomen zoals het dempen van poelen, sloten en wielen of het ophogen van moerassige terreinen.
Ook hebben we door natuurwetgeving de stikstofbelasting weten terug te dringen. Met het
faunabeheer hebben we mogelijkheden geboden om bijvoorbeeld schade aan gewassen veroorzaakt
door beschermde soorten te beperken.
De waterkwaliteit in sloten is nog onvoldoende hersteld om terugkeer van soorten van kleine, minder
voedselrijke wateren mogelijk te maken. Maar in de grote wateren leidt de betere waterkwaliteit tot een
positieve trend. De maatregelen die de waterschappen uitvoeren vanuit de Kaderrichtlijn Water
hebben een meetbaar positief effect. In Botshol en de Vinkeveense Plassen zijn weer volop
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kranswieren aanwezig en in de rivieren en grote beken zijn kenmerkende libellen en vissen van
stromend water teruggekeerd.
Vanwege de invloed van het omliggend agrarisch gebied is het nog lastig om verdroging te bestrijden.
In veel bestaande natuurgebieden verhinderen lage grondwaterstanden, verlies aan kwel en hoge
stikstofdepositie nog steeds het ecologisch herstel. Soorten van natte schraallanden, trilvenen,
broekbossen, bronmilieus en vochtige heide hebben het daardoor nog steeds moeilijk.
Hoewel de lucht schoner is geworden, heeft luchtverontreiniging, bijvoorbeeld de uitstoot van
ammoniak, nog steeds sterk negatieve effecten op de natuur. In de Gelderse Vallei zijn veel bossen
nog steeds verruigd met bramen. Hoewel de heide minder vergrast is, verhindert de zure bodem dat
kenmerkende heidesoorten terugkeren.
Het agrarisch natuurbeheer en de planologische bescherming van waardevolle gebieden buiten de
EHS in bestemmingsplannen hebben de achteruitgang van natuur in het agrarisch gebied niet kunnen
stoppen. Dit geldt voor de weidevogels, maar ook voor vele vlinders en planten in perceelranden. Door
het intensieve agrarisch landgebruik en het daarop gerichte waterbeheer nemen deze soorten in
aantal en verspreiding af, ondanks een groot animo onder agrariërs om deel te nemen aan het
agrarisch natuurbeheer. Door de grote afname van biodiversiteit in het agrarisch gebied neemt de
totale biodiversiteit voor geheel Utrecht, ondanks lokale successen, iets af.
Het beeld in het agrarische gebied is echter niet alleen negatief. Op lokale schaal worden, door een
intensieve samenwerking van agrariërs onderling of met een natuurorganisatie, goede resultaten
geboekt met het agrarisch natuurbeheer. In veel gebieden neemt het aantal landschapselementen
verder af. Op landgoederen hebben we dankzij de Natuurschoonwet echter kunnen stimuleren dat
landschapselementen in stand zijn gebleven en zijn uitgebreid.
Conclusie
Het vele werk om de Utrechtse natuur te behouden en verbeteren, werpt zijn vruchten af. Er zijn
duidelijk tekenen van herstel, maar we zijn er nog niet. Onze ambities om de EHS te realiseren en de
biodiversiteit te behouden, zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Vooral verdroging en de uitstoot van
stikstof zijn nog steeds knelpunten voor de natuur. Lucht en water zijn schoner geworden, maar de
verbetering stagneert op een niveau dat nog niet voldoende is voor onze natuur. Er zijn nu meer
natuurgebieden, maar ze zijn nog niet voldoende aaneengesloten en onvoldoende ingericht voor de
beoogde natuurdoelstellingen. In de agrarische gebieden is de ruimte voor de natuur en de kwaliteit
ervan verder afgenomen, ondanks forse inspanningen.
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3. Ambities – Netwerk van natuur
Voor een toekomstbestendige natuur is het netwerk van natuur essentieel. Dit netwerk is meer
dan de Ecologische Hoofdstructuur. De maatschappij verdient een betaalbare natuur die tegen
een stootje kan en die dichter bij de mens staat.

3.1 Wat wij willen bereiken
Wij stellen een toekomstbestendige natuur centraal. Duurzaam behoud en ontwikkeling van de
natuur zijn belangrijk om de sociale, economische en ecologische waarde hiervan in deze provincie te
behouden en versterken. Daarom kiezen wij voor een aanpak die zowel maatschappelijk, ecologisch
en fysiek als financieel robuust van opzet is.
Maatschappelijk
De natuur is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving in onze provincie. Wij hebben de ambitie
om het natuurbeleid dichter bij de samenleving te brengen en de maatschappelijke betrokkenheid bij
het natuurbeleid te vergroten. Om de betrokkenheid van inwoners te vergroten is het belangrijk dat het
natuurbeleid aansluit op de behoeften van de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld over
mogelijkheden om natuur en natuurgebieden te ‘beleven’ en om groen in de nabijheid van het
stedelijke gebied te ervaren.
Om de betrokkenheid bij het natuurbeleid te vergroten zullen inwoners uitgedaagd moeten worden om
meer verantwoordelijkheid te nemen bij het beheren en realiseren van natuur. Daarom kijken we bij de
realisatie van onze natuurdoelstellingen niet alleen naar onze vaste partners, maar willen we ook
andere partijen een nadrukkelijkere rol geven.
Natuur heeft een belangrijke betekenis voor recreatie, cultuurhistorie, landschap, gezondheid,
economie, landbouw, drinkwater, waterveiligheid, waterbeheer of het binnenstedelijke beleid. We
versterken in ons het natuurbeleid de verbinding met andere thema’s en belangen. Door nieuwe
verbindingen te leggen, ontstaat synergie, kan tijd en geld worden bespaard en brengen we de natuur
dichter bij de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijke natuur in recreatiezones rond de steden
of aan combinaties met waterveiligheid.
Ecologisch en fysiek
Onze ambitie is dat de natuur in onze provincie voldoende schaal en veerkracht heeft om tegen een
stootje te kunnen. Hiervoor is het nodig dat de natuurgebieden voldoende omvang hebben en dat
water, bodem en milieu op orde zijn.
Robuustere eenheden natuur bieden betere kansen voor planten en dieren om zich aan te passen
aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door klimaatverandering. De keuze voor robuuste
eenheden betekent ook dat we kunnen kiezen voor een benadering waarbij het systeem meer
centraal staat en waarbij minder op details gestuurd hoeft te worden. Dat impliceert ook dat we minder
zullen ingrijpen om specifieke soorten te behouden. Veranderde omstandigheden zullen er
onvermijdelijk toe leiden dat sommige soorten uit deze provincie zullen verdwijnen en dat nieuwe,
soms verassende soorten zich zullen vestigen.
Met de grote ruimtelijke druk in de provincie Utrecht is het niet overal mogelijk om binnen de EHS tot
grotere, robuuste eenheden te komen. Op locaties waar natuur meer versnipperd voorkomt kan de
omgeving van grote invloed zijn op het natuurgebied, zeker als het gaat om een geïsoleerd gelegen
gebied met hoge natuurwaarden. Een goede samenhang met het omliggende gebied is dan
noodzakelijk om deze waarden te kunnen behouden. Een groene dooradering van het omliggende
agrarisch cultuurlandschap kan zorgen voor een betere uitwisseling van soorten en voor behoud van
natuurwaarden. Niet overal zal deze aanpak echter tot resultaat leiden. Als een gebied om een te
grote investering vraagt, in verhouding tot de omvang, dan kan het voor de hand liggen dat deze
investeringen worden afgebouwd.
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Betaalbaar
Het natuurbehoud moet duurzaam gefinancierd zijn en daardoor minder afhankelijk worden van
overheidsfinanciering. Ook voor de lange termijn moet er zicht zijn dat ontwikkeling en beheer van
natuurgebieden gefinancierd kan worden. Dat vraagt om een andere benadering; niet alleen van de
provincie, maar ook van natuurbeheerders, waarbij ook gekeken zal moeten worden naar het
beperken van de kosten en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen. Bij het verlenen van
subsidies wordt kritisch gekeken naar de bijdrage die initiatieven leveren aan een duurzame
natuurkwaliteit van het netwerk van natuur.
Behoud en ontwikkeling van natuur is een ambitie die wij delen met onze maatschappelijke partners.
De eigenaren van de grond hebben een grote verantwoordelijkheid bij deze ambitie. Wij vinden het
belangrijk dat zij zo goed mogelijk in de gelegenheid zijn om deze ambitie te realiseren.
Maatschappelijke partijen en overheden zijn op zoek naar andere financieringsbronnen en naar
nieuwe spelers. Wij gaan hen faciliteren bij deze zoektocht. Natuur levert de maatschappij veel op. Het
is daarom een belangrijke uitdaging om meer verbindingen te maken tussen de baten en kosten van
het natuurbeleid.
3.2 Naar een nieuw netwerk
Het Utrechtse netwerk van natuur is een belangrijk middel om deze toekomstbestendige natuur te
realiseren. Daarmee bedoelen wij dat wij onze inzet voornamelijk willen richten op een robuust
netwerk van verbonden natuurgebieden, in plaats van op kleine plekken zonder samenhang. Het hele
netwerk is van belang voor zowel ecologie als de beleving. Binnen dit netwerk ontwikkelen we met
waterschappen en andere partners de omstandigheden waarmee de natuur zich op een goede manier
kan ontwikkelen.
Met het netwerk van natuur hebben wij het niet alleen over een ecologisch netwerk. We willen ook de
samenleving betrekken in ons netwerk. We werken aan een natuurbeleid dat midden in de
samenleving staat. In ons beleid willen we meer dan voorheen ruimte geven aan de maatschappelijke
wensen voor natuur. Dat betekent dat de Utrechtse natuur mogelijkheden biedt voor inwoners om de
natuur te beleven, om bijzondere dieren te kunnen zien, maar ook om gebruik te kunnen maken van
de diensten die de natuur levert.
Essentieel voor het netwerk van natuur is dat wij, meer dan voorheen, allianties aangaan met onze
partners. We gaan de ambities samen met hen realiseren. We willen ook bekijken op welke manier
nieuwe partners een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen met andere
beleidsthema’s en met de beleidsvelden waar andere partijen bij betrokken zijn.
3.3 Verbreding van het netwerk
In de beleving van inwoners blijft natuur niet beperkt tot de grenzen van de EHS. Natuur begint in de
achtertuin. Het Utrechtse natuurbeleid heeft betrekking op het volledige netwerk van natuur in de
provincie. De EHS is voor het functioneren namelijk sterk afhankelijk van de omgeving. Daarom is het
nodig dat ook agrarische gebieden met natuurwaarden en de natuur in en om de stad deel uitmaken
van het volledige netwerk van natuur. Bovendien levert natuur, binnen en buiten de EHS, een bijdrage
aan het welbevinden van mensen en functionele biodiversiteit die agrariërs nodig hebben voor hun
bedrijfsvoering. Doordat natuur overal dichtbij is, kan iedereen kan ervan genieten én er een steentje
aan bijdragen. Het netwerk van natuur biedt daarmee ook mogelijkheden om verbindingen met andere
functies aan te gaan, zoals recreatie of waterberging.
Bij de realisatie en het behoud van dit netwerk van natuur zijn verschillende partijen betrokken, die
allen hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. De focus van de provincie is in eerste instantie
gericht op de ontwikkeling van de EHS en op het natuurbeheer, waarbij de nadruk ligt op het behoud
van internationaal belangrijke natuur. Die verantwoordelijkheid komt voort uit het bestuursakkoord
natuur, de natuurwetgeving en onze rol in de ruimtelijke ordening. Financiële middelen en
instrumenten zetten we dan ook allereerst in voor die opgaven.
Voor andere onderdelen van het netwerk ligt het voor de hand dat andere partijen een initiërende rol
oppakken. Daarom kiest de provincie bij andere natuuropgaven voornamelijk voor een faciliterende
rol. Binnen ons instrumentarium bieden wij ruimte aan de partners om hun rol op te pakken. In
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gebieden als de Groene Contour of rondom het stedelijke gebied, willen wij ondersteuning bieden
door partijen en kennis bij elkaar te brengen. Zeker bij de natuurwaarden in de stad kijken wij
nadrukkelijk naar gemeenten en burgers. Wij zullen de voortgang van het Utrechtse netwerk volgen en
ondersteunen met het opzetten van een provinciaal kennisnetwerk en het organiseren van
themabijeenkomsten.
3.4 Natuurbeleid als gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het natuurbeleid is niet alleen van de overheid; veel maatschappelijke partners werken aan het
behoud en de ontwikkeling van het Utrechtse netwerk van natuur.
Een belangrijke rol ligt bij de beheerders en gebruikers van de natuur. Het overgrote deel van het
Utrechtse netwerk van natuur is in handen van de natuurorganisaties Het Utrechts Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en van andere particuliere grondbezitters, die veel energie
steken in het mooi en beleefbaar houden van deze natuur. Voor natuurwaarden in het agrarische
gebied zijn agrariërs en agrarisch natuurverenigingen belangrijke partners, ondersteund door
organisaties als Landschap Erfgoed Utrecht. Deze partijen hebben de deskundigheid, ervaring en
gedrevenheid die nodig is bij het beheren en ontwikkelen van natuurwaarden.
De rolverdeling van de overheden bij het natuurbeleid is veranderd. Met het bestuursakkoord natuur is
natuurbeleid een stevige kerntaak van de provincie geworden. Dit sluit aan op adviezen van de Raad
7
8
voor de leefomgeving en infrastructuur en de Commissie Jansen , die stellen dat natuurbeleid het
meest effectief wordt uitgevoerd op regionaal niveau.
Het Rijk blijft de verantwoordelijkheid houden bij de vertaling van Europese kaders naar nationaal
beleid en bewaakt of het provinciale beleid binnen de Europese regels voor plattelandssubsidies past.
De gemeenten dragen zorg voor de planologische verankering van het natuurbeleid in
bestemmingsplannen. Gemeenten hebben daarnaast ook een rol bij het behoud en de inrichting van
natuur in (de nabijheid van) de stedelijke leefomgeving, zeker als die waarden buiten de EHS liggen.
Waterschappen zorgen voor de juiste watercondities voor natuur, dragen met een op de natuur
gerichte inrichting en beheer bij aan natuurwaarden in het oppervlaktewater en beheren vele
kilometers watergang met oevers en waterkeringen. In Utrecht, waar het watersysteem voor de
meeste gebieden een belangrijke motor vormt voor de natuur, is de rol van de waterschappen
essentieel.
Voor het provinciale natuurbeleid is een goede samenwerking met de andere overheden dus van
groot belang. Wij zien het natuurbeleid en het natuurnetwerk als geheel daarom als een gedeelde
verantwoordelijkheid waarin ieder zijn eigen rol oppakt. Vanwege die gedeelde verantwoordelijkheid
hebben wij er in 2007 voor gekozen om partijen en belangen breed bij de realisatie te betrekken. Door
gebiedscommissies en programmabureaus in te zetten, kan de uitvoering op een integrale wijze
plaatsvinden en kan meer draagvlak gevonden worden in de streek. Deze aanpak zetten we voort.
Wel willen we gerichtere afspraken maken over de realisatie van het netwerk van natuur.
3.5 Vier pijlers
De hiervoor omschreven ambitie wordt in de vorm van vier pijlers voor het natuurbeleid uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.

natuur in een robuust netwerk;
systeemgericht en op hoofdlijnen;
beleven en betrekken;
samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering.

Per onderdeel geven wij aan welke ambities wij hebben en wat onze nieuwe keuzes zijn.

7
8

Onbeperkt Houdbaar. Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, mei 2013
Provincies… Natuurlijk! Advies van de externe commissie ontwikkelopgave natuur, in opdracht van IPO, oktober 2012
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4. Pijler 1 - Natuur in een robuust netwerk
Wij behouden het totale netwerk van natuur in de provincie Utrecht. Nieuwe hectares natuur
versterken de bestaande gebieden en creëren een buffer rondom kwetsbare natuur. Natuur in
het agrarische gebied en het stedelijke gebied versterkt het netwerk.
4.1 Wat wij willen bereiken
Het gehele netwerk
De natuur in Utrecht is kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig. Natuurwaarden komen in Utrecht niet
alleen voor in natuurgebieden, maar ook in het stedelijk gebied en het agrarisch gebied. Ook voor de
bewoners van de provincie stopt natuur niet bij de grens van een natuurgebied. Zij zien het groen in
de woonomgeving en de weidevogels in het agrarisch gebied evengoed als natuur. Er is in Utrecht
dus een divers netwerk van natuur dat wij willen behouden en versterken.
In het Utrechtse netwerk van natuur leggen wij de nadruk op het behoud en versterken van
biodiversiteit in drie grote systemen (zie kaart 2):
 de bossen, heide, droge schraalgraslanden van de Utrechtse Heuvelrug met de bron- en
kwelmilieus van de Gelderse Vallei en het Langbroekerweteringgebied;
 de moerassen, soortenrijke vochtige graslanden en plassen in de veenweidegebieden;
 het lint van uiterwaarden van de Neder-Rijn en Lek.
Om deze systemen in een goede staat te behouden, werken wij met onze partners aan een
samenhangend netwerk van natuur. Dankzij dit samenhangende netwerk worden natuurwaarden
beter beschermd, bestaan betere mogelijkheden voor combinaties met andere functies en ontstaan
meer mogelijkheden voor beleving en benutting.
Dankzij het beleid voor ruimtelijke ordening, natuurwetgeving milieu en water wordt de uitgangssituatie
voor de natuur verbeterd. Goed beheer zorgt ervoor dat natuurwaarden behouden kunnen blijven.
Tegelijkertijd is er voor de natuur nog wel veel winst te behalen. Door nieuwe hectares natuur aan te
leggen, kunnen we bestaande gebieden versterken en kunnen we een buffer creëren om de
kwetsbaardere natuurgebieden heen, terwijl er voldoende ruimte blijft bestaan om natuur recreatief te
gebruiken.
Binnen dit netwerk van natuurgebieden onderscheiden wij verschillende opgaven waarvoor
verschillende instrumenten beschikbaar zijn en waarvoor verschillende partijen aan de lat staan. Deze
opgaven worden hieronder verder toegelicht.
Ecologische Hoofdstructuur als ruggengraat
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormt de ruggengraat van het Utrechtse netwerk van natuur. Op
basis van het bestuursakkoord natuur hebben wij de verantwoordelijkheid om natuurgebieden binnen
de EHS te behouden en te beschermen en nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen. Wij geven in een
goede samenwerking met onze maatschappelijke partners invulling aan deze verantwoordelijkheid.
De EHS (zie kaart 1) bestaat uit:
 30.000 hectare bestaande natuurgebieden, waarvan ca. 2.700 hectare nog ingericht moet
9
worden ;
 1.506 hectare nog te ontwikkelen natuurgebieden;
 Tussengelegen agrarisch gebied met natuurwaarden (de zogenaamde beheersgebieden);
 Verbindingen tussen de natuurgebieden, in de vorm van ecologische verbindingszones en
faunavoorzieningen
De bestaande natuurgebieden vormen de basis van deze EHS. Het gaat niet alleen om gronden die in
eigendom zijn van natuurorganisaties en particuliere beheerders, maar ook om gronden van de
verschillende overheden. Het is belangrijk dat de waarden in deze gebieden behouden blijven of
versterkt worden. Om de natuurwaarden in de EHS te beschermen, gebruiken we het planologische
9

Onderdeel hiervan is de bijna 5.300 ha nieuwe natuur die reeds verworven is, waarvan bijna 2.600 ha is ingericht.
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instrumentarium in onze Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Provinciale Ruimtelijke
Verordening 2013 en zetten we natuurwetgeving en milieuwetgeving in.
Een bijzondere categorie bestaande natuurgebieden zijn de defensieterreinen, waar militair gebruik en
hoge natuurwaarden samengaan. Defensieterreinen hebben een belangrijke betekenis voor ons
10
natuurnetwerk. In de Barro geeft het Rijk aan dat een aantal defensieterreinen buiten de EHS moet
vallen. Wij vinden het wel van belang om deze terreinen te beschouwen als ware deze onderdeel van
de EHS. Deze terreinen hebben namelijk belangrijke natuurwaarden, mede dankzij het zorgvuldige
beheer door het Ministerie van Defensie, dat mede op het behoud van deze natuurwaarden is gericht.
In de toelichting van het Barro wordt ook erkend, dat deze terreinen door hun omvang, ligging en
natuurkwaliteit wel nadrukkelijk bijdragen aan het functioneren van de EHS. Het huidige gebruik van
deze terreinen wordt ook niet beperkt door deze natuurwaarden. Wij vinden het van belang dat als het
militair gebruik van een dergelijk terrein stopt, de terreinen een functie krijgen die past bij de
natuurwaarden, en dat de grond op dat moment weer onderdeel van de EHS worden. Tot dan hebben
we ze planologisch aangeduid als ‘militair oefenterrein met natuurwaarden’.
Een adequaat beheer zorgt ervoor dat natuurwaarden in de EHS behouden blijven en verder versterkt
worden. Aanvullend kunnen kwaliteitsverbeteringsmaatregelen, zoals heideherstel, leiden tot een
aanzienlijke vergroting van de ecologische waarde. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
(SNL) stelt beheerders in de gelegenheid om hun terreinen op een doelmatige manier te beheren en
om de kwaliteit te verbeteren. Zoals is gebleken uit onze evaluatie lopen de kosten van de
verschillende typen natuur in Utrecht echter sterk uiteen. Wij willen deze middelen inzetten op een
manier die zo doelmatig mogelijk is voor de natuurkwaliteit. Dat zal betekenen dat wij in sommige
gevallen kiezen voor een herschikking van middelen ten behoeve van maatregelen gericht op
kwaliteitsverbetering, zoals heideherstel.
Binnen de EHS liggen gebieden met waarden die van internationale betekenis zijn. Voor deze
gebieden hebben wij een extra verantwoordelijkheid. In de provincie Utrecht zijn dit negen gebieden,
die vallen onder de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Deze gebieden vormen samen Natura 2000,
een samenhangend netwerk van Europees natuurgebieden. Beheerplannen beschrijven de te
behouden natuurwaarden in relatie tot hun omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren.
In het Akkoord van Utrecht hebben wij met onze maatschappelijke partners afgesproken dat wij in
ieder geval 1.506 hectare nieuw te ontwikkelen natuur aan deze EHS zullen toevoegen. Het gaat
hierbij om gebieden die vanwege natuurkwaliteit of gemaakte gebiedsafspraken noodzakelijk worden
geacht voor de EHS. Een deel van deze nieuwe natuur realiseren we via het instrument
grondverwerving. Een ander deel ontwikkelen grondeigenaren zelf via de subsidieregeling voor
functiewijziging (particulier natuurbeheer). Ons doel is om zoveel mogelijk samenhangende eenheden
te realiseren. Hiermee willen we voorkomen dat verworven snippers grond nog jaren in agrarisch
gebruik blijven, zonder dat de samenleving resultaten ziet. Het is belangrijk dat de resultaten van ons
natuurbeleid zichtbaar zijn voor de samenleving. Daarom zetten wij sterker in op de inrichting van
reeds verworven gronden. De inzet van dit instrumentarium werken wij verder uit in onze
grondstrategie.
Het watersysteem vormt in veel gebieden de sleutel tot succes. Voldoende en kwalitatief goed water is
daarbij essentieel. De aanpak van de verdroging hebben we samen met de waterschappen
georganiseerd en gefinancierd. Zowel binnen de EHS als daarbuiten liggen wateren die vallen onder
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Wij hebben de taak deze wateren in een goede staat te
brengen. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, hebben wij vastgelegd in
Stroomgebiedbeheerplannen. De waterschappen voeren deze maatregelen uit. Ook wateren die niet
onder de KRW vallen kunnen hoge natuurwaarden herbergen. Als deze in de EHS liggen kan het
behoud en ontwikkeling van die waarden meegenomen worden binnen het beheer en ontwikkeling
van de EHS.
Met het behouden en creëren van ecologische verbindingszones worden de mogelijkheden voor
uitwisseling van soorten binnen de EHS vergroot. Verbinden is echter niet altijd de meest effectieve
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Het Barro regelt de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het
bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden, zoals de provincie, ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen
inperken, waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Dit is een besluit van 22 augustus 2011, waaraan op 1 oktober 2012
een aantal onderwerpen toegevoegd zijn, waaronder de Ecologische hoofdstructuur, waarnaar hier verwezen wordt.

14

maatregel. Daarom hebben wij in het kader van de herijking van de EHS en de vastlegging daarvan in
de PRS keuzes gemaakt. De belangrijkste verbindingen maken nog steeds onderdeel uit van de EHS
en voor die locaties waar ontwikkeling van extra hectares natuur nodig is hebben wij in het Akkoord
hectares nieuwe natuur gereserveerd. Daarmee is de realisatie van ecologische verbindingen goed
11
verankerd in ons EHS-beleid . De uitvoering van maatregelen voor de KRW biedt mogelijkheden om
deze verbindingen verder te versterken, bijvoorbeeld met een maatregel als de aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
Op een aantal plaatsen wordt de EHS doorsneden door infrastructuur, waardoor deze onvoldoende
kan functioneren als een robuuste eenheid. In totaal resteren er in Utrecht nog tien grote
infrastructurele knelpunten, die het functioneren van de EHS bemoeilijken. Wij gaan deze
versnippering verminderen door grote faunapassages (ecoducten) aan te leggen of door
verkeersremmende maatregelen te nemen in combinatie met kleine faunavoorzieningen. Op een
beperkt aantal plekken zijn deze maatregelen echter niet toereikend om de versnippering voldoende
tegen te gaan. Daarom werken we samen met het Rijk aan de aanleg van ecoducten over de
provinciale en nationale infrastructuur. Wij realiseren drie ecoducten bij provinciale wegen. Het gaat
daarbij om de N226 (Maarsbergen - Leersum), de N227 (Maarn - Doorn) en de N237 (Utrecht - De
Bilt). Op een vierde locatie, bij Landgoed Pijnenburg, is op basis van recent onderzoek gebleken dat
de realisatie van een ecoduct een effectieve maatregel is. Voor de financiering van dit ecoduct kijken
wij in eerste instantie naar meevallers bij de realisatie van de andere ecoducten.
Meer ruimte voor de Lek, natuur en bewoners.
De uiterwaarden van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein moeten meer ruimte bieden om extra water te
kunnen verwerken. Zo wordt ingespeeld op het veranderende klimaat. Tegelijkertijd verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit met
natuur en recreatie.
Door de waterbergingscapaciteit van de uiterwaarden te verbeteren met de aanleg van nevengeulen, komt er meer variatie in
natte en droge plekken. In dit sterk verstedelijkte gebied komt er natuur dichter bij huis en wordt beter toegankelijk en bruikbaar
met wandelpaden, uitkijkpunten en een speelnatuurterrein.
Om de nieuwe inrichting van het gebied te realiseren werken wij samen met de betrokken gemeenten, waterschappen
Rivierenland en HDSR en Rijkswaterstaat.

Groene ontwikkelingen als versterking van het netwerk
Ook buiten de EHS liggen kansrijke gebieden die belangrijk zijn voor het versterken van ons
natuurnetwerk. Voor de ontwikkeling van natuur is in deze gebieden geen overheidsfinanciering voor
beschikbaar, maar er liggen wel kansen om met andere constructies groene ontwikkelingen te
realiseren.
In het Akkoord van Utrecht hebben wij met onze maatschappelijke partners afspraken gemaakt over
de Groene Contour. Het gaat hierbij om 3.000 hectare grond die van belang is voor het functioneren
van de EHS, maar waarvoor vooralsnog geen overheidsfinanciering beschikbaar is. Deze grond maakt
geen onderdeel meer uit van de EHS. Wel is het mogelijk om hier met andere vormen van financiering
nieuwe natuur te ontwikkelen, die na realisatie bij de EHS wordt gevoegd. Ook kan agrarisch
natuurbeheer een instrument zijn om natuur in de Groene Contour te realiseren. Compenserende
maatregelen, verbonden aan natuurvergunningen, worden bij voorkeur hier ingezet.
Kansen voor versterking van het natuurnetwerk liggen echter niet alleen in de Groene contour.
Recreatiegebieden spelen een belangrijke rol in de zonering van de recreatieve druk op de natuur,
maar hebben vaak ook zelf hoge natuurwaarden. In de recreatiezone die is opgenomen in de PRS
liggen er mogelijkheden om in combinatie met recreatieve functies natuurwaarden te ontwikkelen met
alternatieve financiering. Voor de Recreatie om de Stad-gebieden is nog een beperkt budget
beschikbaar, maar ook dit budget is onvoldoende om de oorspronkelijke opgave geheel te realiseren.
Wij zien kansen in gebieden waar natuur ontwikkeld kan worden door aan te haken op de fysieke
maatregelen die worden getroffen voor andere opgaven, zoals:
 maatregelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW);
 het Deltaprogramma;
 het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 het verbeteren van regionale keringen ten behoeve van de waterveiligheid;
11

In het Werkdocument Ecologische Verbindingszones (1993) en het Programma Ecologische Verbindingszones (2005) was
apart beleid verwoord voor de ecologische verbindingszones. Nu deze verbindingszones integraal onderdeel zijn van de EHS
vindt bescherming en realisatie plaats via het reguliere EHS-beleid.
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het remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied.

In de kernrandzone rondom de bewoonde kernen worden, ook planologisch, kansen geboden om de
ruimtelijke kwaliteit van deze zone te verbeteren, in combinatie met versterking van andere functies.
De kernrandzone biedt kansen voor tijdelijke natuur. Op gronden waar een ruimtelijke ontwikkeling
gepland is, zoals huizenbouw of bedrijvigheid, kunnen in de tijd tot de daadwerkelijke realisatie van
die ontwikkeling tijdelijk natuurwaarden ontwikkeld worden. Tijdelijke natuur biedt kansen voor
ontwikkeling van natuurwaarden, maar ook voor vergroting van de beleving.
Hoge aantallen weidevogels in Eemland
In Eemland ligt bij Eemnes een weidevogelreservaat van Natuurmonumenten. Deze natuurorganisatie beheert het reservaat in
samenwerking met de omliggende agrarische bedrijven. Het beheer in het reservaat is zeer succesvol. Ook in het
aangrenzende agrarische gebied broeden veel weidevogels. De sleutel voor dit goede resultaat ligt in de samenwerking tussen
agrariërs en Natuurmonumenten. Mede daardoor is Eemland één van de beste weidevogelgebieden in Nederland. Provincie,
agrariërs en Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap hebben gezocht naar mogelijkheden om met hoge dichtheden
weidevogels om te gaan in de agrarische bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een zogenoemd regionaal
maatwerkpakket, specifiek voor gebieden met hoge dichtheden weidevogels.

Natuur in het agrarisch gebied
De natuur beperkt zich niet tot de natuurgebieden. Ook in het agrarisch gebied komen plant- en
diersoorten voor waarvoor wij op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn een internationale
verantwoordelijkheid dragen. Het voorkomen van deze soorten is veelal gekoppeld aan een goed
beheer van het agrarische cultuurlandschap. De natuurwaarden in het agrarische gebied zijn de
afgelopen decennia echter sterk achteruitgegaan. Wij willen deze natuurwaarden, daar waar ze van
belang zijn voor het natuurnetwerk, behouden en zo mogelijk versterken. Dat vraagt echter wel om
een andere aanpak dan de afgelopen jaren.
Het agrarisch gebied is belangrijk voor ons netwerk van natuur. Agrarische gebieden dichtbij de EHS
hebben grotere betekenis voor de natuur, vanwege de uitwisseling van soorten met natuurgebieden.
Door samenwerking tussen natuurbeheerders en agrariërs kunnen de natuurwaarden in zowel het
natuurgebied als het aangrenzende agrarisch gebied verbeteren. Een voorbeeld is Eemland waar
Natuurmonumenten en agrariërs samen werken aan natuurbehoud.
Agrarisch natuurbeheer is een belangrijk instrument om de natuurwaarden in het agrarisch gebied te
versterken. De afgelopen jaren is de inzet hiervan echter onvoldoende effectief geweest, zie ook onze
evaluatie in hoofdstuk 2. Daarom gaan wij dit instrument gerichter inzetten, met name daar waar het
ons netwerk van natuurgebieden kan verstevigen. Daarbij denken we aan een inzet op gebieden die
de EHS versterken en aan een inzet op gebieden met hoge natuurwaarden, waar voldoende
perspectief bestaat dat deze natuurwaarden ook op de langere termijn behouden kunnen blijven.
Concreet gaat het daarbij om de volgende opgaven:
- Wij vergroten de natuurkwaliteiten van het agrarisch gebied ter versterking van de EHS. Een
groene dooradering van het gebied direct rondom de EHS verbetert de uitwisseling van plant- en
diersoorten tussen de EHS en het agrarische gebied. Ook kan agrarisch natuurbeheer worden
ingezet in de groene contour.
12
- In onze Weidevogelvisie hebben wij besloten om voor het weidevogelbeheer met kerngebieden
te gaan werken. Wij begrenzen kerngebieden op basis van deze visie en beschikbare
monitoringsgegevens in het Natuurbeheerplan 2015 en doen dat in overleg met de
maatschappelijke partners. Wij zetten onze middelen voor weidevogelbeheer alleen binnen deze
kerngebieden in.
- De middelen voor het botanische beheer concentreren wij in de directe omgeving van de EHS
(bijvoorbeeld in de groene contour). Wij zetten deze middelen in principe niet in andere gebieden
in.
- Bij de inzet van het agrarisch natuurbeheer zoeken wij in overleg met de waterschappen naar
synergie met de KRW-opgave. Gezonde, soortenrijke sloten zijn essentiële dragers van natuur in
het agrarisch gebied. Samen met waterschappen en de agrarische sector verkennen we de
mogelijkheden om wederzijdse versterking te realiseren tussen natuuropgaven en de opgaven
vanuit de Kaderrichtlijn Water.
- Wij onderzoeken mogelijkheden om in bepaalde gebieden samen met partners vormen van
agrarisch natuurbeheer te ontwikkelen waarmee het hydrologische systeem verbeterd kan
worden, bijvoorbeeld ten bate van het nabijgelegen EHS-gebied of voor weidevogels.
12

Weidevogelvisie Provincie Utrecht; vastgesteld door Gedeputeerde Staten in januari 2012.
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Een collectieve aanpak bij het agrarische natuurbeheer zorgt voor een betere afstemming van het
beheer op gebiedsniveau en leidt daardoor tot betere resultaten. Bij het agrarische natuurbeheer
kiezen wij daarom voor een aanpak met gebiedscollectieven. De provincie bepaalt kaders, doelen en
het budget. In plaats van aparte collectieve individuele aanvragen per agrariër dient een
gebiedscollectief per gebied één aanvragen in voor een collectief een agrariërs. In de collectieve
aanvraag maakt het gebiedscollectief duidelijk welk beheer wordt gevoerd en hoe hiermee de doelen
gerealiseerd worden. Het gebiedscollectief verzorgt uitbetaling van het agrarisch natuurbeheer.
Wij concentreren de middelen dus in gebieden waar we de natuurkwaliteit het best kunnen behouden
en verbeteren. Daarbuiten zetten wij in principe geen middelen in. Wij willen wel bevorderen dat lokale
natuur, bijvoorbeeld met de instelling van gebiedsfondsen, met privaat geld behouden en ontwikkeld
kan worden. Een gerichte inzet van agrarisch natuurbeheer betekent ook niet dat in het overige
gebied geen impuls aan een groener gebruik wordt gegeven. Binnen het gehele agrarische gebied
geldt de ‘vergroening’ van het GLB. Daarmee wordt een deel van de directe betalingen aan agrariërs
gekoppeld aan landbouwactiviteiten die gunstig zijn voor milieudoelstellingen. Hiermee kan,
afhankelijk van de uiteindelijke Europese invulling van de GLB, een impuls gegeven worden aan de
kwaliteit van dit cultuurlandschap.
In het agrarisch gebied zijn landschapselementen van belang. Deze elementen zijn belangrijk voor de
biodiversiteit, om de mogelijkheden voor uitwisseling van soorten in het agrarisch gebied te vergroten,
maar ook voor de natuurbeleving en het welzijn. Bovendien bieden landschapselementen, maar ook
bloemrijke bermen en dijken, levensomstandigheden voor soorten die essentieel zijn voor het
agrarisch functioneren, zoals bodemorganismen, bijen en andere bestuivers.
Wij kiezen er daarom voor om ons in te zetten voor beheer, aanleg en herstel van
landschapselementen, waar dat vanuit ecologie of versterking van de landschappelijke structuur nodig
is. De middelen die beschikbaar zijn voor het landschapsbeheer zetten wij gericht in op verbetering
van de natuurwaarden én de kernkwaliteiten van het landschap, die beschreven zijn in de
Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen. De waardenkaart landschap, die in ontwikkeling is, is hierbij
een hulpmiddel.
Ten slotte vinden wij het belangrijk dat de natuur in bermen langs infrastructuur en in overhoeken
behouden blijft. We zien dit als een taak van de beheerders van infrastructuur. Ook een
natuurvriendelijk beheer van dijken kan voordelen bieden voor de beheerder en voor de natuur. De
soorten die hier voor kunnen komen dragen ook bij aan de agrarische bedrijfsvoering (functionele
biodiversiteit). Wij continueren ecologisch beheer van bermen langs de provinciale wegen. Dit beheer
is gericht op behoud en ontwikkeling van soortenrijke bloemrijke bermvegetaties. Op specifieke
locaties, in het bijzonder in of nabij het stedelijk gebied kan tijdelijke natuur gerealiseerd worden en
kan inzaai van cultuurplanten of –gewassen plaatsvinden met als doel het creëren van bloemrijke
stroken, waar bijvoorbeeld bijen van profiteren.
Natuur in en om de stad
In het stedelijk gebied komen veel natuurwaarden voor. Volgens verschillende onderzoeken zelfs
aanzienlijk meer dan in het agrarisch gebied. Inwoners vinden juist de natuur in de nabije
leefomgeving belangrijk. Daar komen mensen in aanraking met natuur. Denk aan de natuur in de
eigen tuin, een stadspark, groene daken en aan groen op bedrijventerreinen, of aan tijdelijke natuur
op terreinen die nog wachten op een grote ruimtelijke ontwikkeling. Natuur in en nabij de stad levert
‘groene diensten’ voor de inwoners, zoals het tegengaan van hittestress en het verbeteren van de
gezondheid. Het is daarom heel belangrijk om het groen in de binnenstedelijke woonomgeving te
behouden of te versterken. We sluiten hierbij aan bij de aanpak bij ons programma voor wonen en
binnenstedelijke ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor natuur in de stad ligt primair bij de
gemeenten. Wij kiezen voor een faciliterende rol.
Een belangrijke opgave is de realisatie van nieuwe groene recreatiegebieden om de stad (de RodS).
De RodS biedt inwoners in de stad de gelegenheid om natuur in de nabijheid van de woonomgeving
te beleven. Daarnaast hebben verschillende RodS-gebieden hoge natuurwaarden, en versterken deze
door de ligging nabij de EHS het functioneren van ons natuurnetwerk. Daardoor heeft de RodS grote
waarde voor het netwerk van natuur. In het bestuursakkoord natuur is vastgesteld dat er geen
rijksmiddelen meer beschikbaar zijn voor de uitbreiding van de RodS. Daarom bezien wij welke
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mogelijkheden er zijn om met het bestaande budget van provincie en gebiedspartijen nog onderdelen
van de RodS af te ronden en te beheren.
Bewoners ontwikkelen Proeftuin Isselt.
Op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort wordt met vereende krachten een groengebied ingericht, waar mensen kunnen
ontspannen en planten en dieren een plek vinden.
Eind 2012 hebben in het Pact van Isselt initiatiefnemers Stichting Eemstad Lab en ontwerpbureau het Wilde land samen met de
gemeente Amersfoort en diverse bedrijven en organisaties afgesproken de Proeftuin Isselt gezamenlijk te realiseren. De
inrichting krijgt langzaam vorm. Er wordt gewerkt aan natuurlijke oevers van de vijver, waarbij bij diverse inlaten biezenveldjes
aangelegd worden voor de waterzuivering. Er staan al diverse nieuwe fruitbomen en er hangen al de eerste nestkasten voor
vogels en vleermuizen. Veel bedrijven leveren hun aandeel in natura: hout voor picknickbanken en uitleen van machines en
personeel voor het nodige grondverzet bijvoorbeeld.

4.2 Wat zijn onze keuzes?
Het gehele netwerk
 Wij stellen de realisatie van robuuste, aangesloten natuurgebieden centraal in ons beleid. Daarbij
richten wij ons op de drie grote natuursystemen in Utrecht.
 Wij geven prioriteit aan een effectief natuurbeheer. Wij werken aan een verbetering van de kostenbaten verhouding bij inzet van middelen. Contracten voor dure beheervormen met relatief lage
opbrengst aan natuurkwaliteit zullen we niet verlengen. De vrijkomende middelen zullen we
inzetten op maatregelen ter verbetering van andere biotopen met hoge natuurkwaliteit.
 We zoeken aansluiting bij nieuwe grote ontwikkelingen, zoals het Deltaprogramma en de
transformatie van het veenweidegebied en zoeken naar mogelijkheden om het natuurbeleid te
koppelen aan andere opgaven, zoals opgaven uit het recreatie- en cultuurhistoriebeleid.
Ecologische Hoofdstructuur als ruggengraat
 Wij realiseren onze EHS volgens de afspraken in het Akkoord van Utrecht. Dat wil zeggen dat wij
nog 1.506 hectare extra een natuurbestemming geven, door het aankopen van grond of via de
subsidie voor functiewijziging. Naast inrichting van deze 1.506 hectare wordt 2.700 hectare grond,
die eerder binnen de EHS is verworven, ingericht als natuurgebied. In lijn met de
Hoofdlijnennotitie Natuur en de afspraken die landelijk gemaakt zijn met de maatschappelijke
partners zullen wij deze EHS in 2027 realiseren. Binnen de EHS liggen echter verschillende
opgaven (zoals de PAS) die ruim voor 2027 afgerond moeten worden. Wij zullen deze planning
verder uitwerken in het kader van onze grondstrategie.
 Wij geven binnen de EHS prioriteit aan de realisatie van de internationale doelen van Natura 2000
en de Kaderrichtlijn Water, inclusief de herstelmaatregelen die nodig zijn voor de
Programmatische Aanpak Stikstof. De vastgestelde beheerplannen voor Natura 2000, de
stroomgebiedbeheerplannen van de KRW, het PAS-programma en de vastgestelde
herstelplannen voor de beschermde natuurmonumenten zijn leidend voor de ontwikkeling van
deze gebieden. Ze zijn daarnaast noodzakelijk om vergunningen volgens de natuurbeschermingswet af te kunnen geven en zo economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
 Wij werken de inzet van ons grondinstrumentarium verder uit in onze nieuwe grondstrategie. De
realisatie van de internationale natuurdoelstellingen en de inrichting van reeds verworven
gebieden krijgen hierbij prioriteit.
 Wij realiseren verbindingen van natuurgebieden op de meest kansrijke locaties. Daarvoor zetten
wij het beschikbare instrumentarium in het Akkoord van Utrecht, het programma ontsnippering en
het agrarisch natuurbeheer in. Ook zoeken we koppeling met maatregelen voor de KRW.
 We bouwen nog drie ecoducten. Op de vierde locatie, bij Pijnenburg, kijken wij voor de
financiering in eerste instantie naar financiële meevallers bij de aanbesteding van de overige
ecoducten. Op de overige knelpunten zorgen we de komende jaren voor verkeersmaatregelen in
combinatie met kleinere faunavoorzieningen.
Groene ontwikkelingen als versterking van het netwerk
 Wij geven ruimte aan particuliere initiatieven bij de ontwikkeling van natuurkwaliteit in de in de
PRS vastgelegde groene contour, kernrandzone en recreatiezone.
 Wij stimuleren de verantwoordelijke overheden (gemeenten en waterschappen) en betrokken
maatschappelijke organisaties om aan de slag te gaan met deze opgaven. Dat doen wij
ondermeer met het bieden van ruimte in ons instrumentarium, maar ook door ervaringen en
kennis te bundelen en beschikbaar te stellen.

18



Bij ontwikkelingen van andere functies, bijvoorbeeld bij recreatie in om de stad, kijken we
voorafgaande aan de planvorming al naar de mogelijkheden om natuurontwikkeling te koppelen.

Natuur in het agrarisch gebied
 Wij zetten in het agrarisch gebied gericht in op maatregelen die noodzakelijk zijn voor het behoud
van internationaal belangrijke soorten (Vogel- en Habitatrichtlijn) die buiten de EHS voorkomen.
 Wij zetten, binnen de Europese kaders, in op een effectieve integrale inzet van het GLB. De
vergroening van de landbouwuitkeringen in het GLB biedt mogelijkheden voor verbetering van de
algehele kwaliteit in het agrarische gebied; ook in gebieden waar geen agrarisch natuurbeheer
mogelijk zal zijn.
 Bij het agrarisch natuurbeheer maken wij een kwaliteitsslag, waarbij wij de beschikbare middelen
gericht gaan inzetten om de EHS te versterken, om de natuurwaarden die van internationaal
belang zijn te beschermen en om gebieden te versterken met hoge waarden, waar voldoende
perspectief bestaat voor het behoud van deze waarden.
 Wij kiezen bij het agrarisch natuurbeheer voor een aanpak met gebiedscollectieven. Wij stellen
uiterlijk begin 2014 een uitgewerkt doelenkader en een visie op het functioneren van deze
gebiedscollectieven op.
 Wij hechten belang aan de andere natuurwaarden in het landelijk gebied, zoals sloten, bermen,
dijken en overhoeken. Daarom continueren wij het ecologisch beheer van waardevolle bermen.
Natuur in en om de stad
 Wij leggen de verantwoordelijkheid voor Natuur in de Stad primair bij de gemeenten. Wij kiezen
voor een faciliterende rol, onder meer door de mogelijkheden van kennisuitwisseling te
verbeteren.
 Wij geven ruimte aan particulier initiatief voor ontwikkeling van natuur in de stad en in de
kernrandzone. Wij zoeken aansluiting bij het programma binnenstedelijke ontwikkeling en bezien
de mogelijkheden van win-winsituaties.
 Wij voeren het RodS-programma met het resterende budget herijkt uit. Hierbij wordt met name
ingezet op inrichting van verworven gronden binnen de RodS en op het duurzaam financieren van
het beheer.
 We stimuleren dat op braakliggende terreinen tijdelijke natuur wordt gerealiseerd. We geven
daarbij het goede voorbeeld door op provinciale braakliggende gronden ecologische
vegetatieontwikkeling te stimuleren.
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5. Pijler 2 – Systeemgericht en op hoofdlijnen
Meer dan vroeger kiezen we voor een systeemgerichte aanpak. Een aanpak waarbij de
omstandigheden op de orde zijn en de natuur de ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen.
Waarbij we ons minder dan voorheen richten op details.
5.1 Wat wij willen bereiken
Het systeem centraal
De mogelijkheden om natuur te behouden en ontwikkelen worden sterk bepaald door het abiotisch
systeem: de water-, bodem- en milieucondities. Wij gaan ons natuurbeleid nadrukkelijk richten op dit
systeem. Concreet betekent dit dat we ernaar streven om de ruimtelijke, hydrologische en
milieuomstandigheden op orde te brengen, waardoor ruimte gegeven wordt aan natuurlijke processen
en de natuur de ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Deze manier van sturen heeft ook als
voordeel dat het beheer effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Met de focus op een systeemgerichte aanpak willen we werken aan een robuust netwerk dat zoveel
mogelijk natuurlijk functioneert. In sommige gevallen, met name als het gaat om natuurwaarden die
sterk samenhangen met cultuurhistorisch gebruik, zal intensief beheer nodig blijven. De inzet op
natuurlijke processen kan betekenen dat in sommige gebieden soorten verdwijnen, maar ook dat
populaties zich versterken en dat we verrast worden doordat nieuwe soorten zich hebben gevestigd.
We kiezen daarom op hoofdlijnen voor een type natuur, dat past bij het bodem- en watersysteem. De
inzet zal daarna zijn om de bodem-, water- en milieucondities op orde te krijgen en adequaat
natuurbeheer uit te voeren.
Dat is alleen mogelijk door een integrale aanpak met andere beleidsvelden in de fysieke
leefomgeving. Wij benaderen het natuurbeleid daarom sterker als onderdeel van het gehele beleid
voor de fysieke leefomgeving. Wij zoeken op gebiedsniveau de integratie met andere beleidsvelden
en met de basiskwaliteiten van het systeem.
Sturing op hoofdlijnen
Deze sturing op systeem en op hoofdlijnen betekent dat we, in tegenstelling tot de afgelopen jaren,
niet meer kiezen voor een sterke sturing op detailniveau. Voorheen werd bij de realisatie van nieuwe
natuur exact bepaald welke natuurdoeltypen, hoeveel hectares en zelfs welke individuele soorten er
moesten komen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur betoogt in zijn advies dat deze
sturing op details ertoe leidt dat het draagvlak voor het natuurbeleid is afgenomen. Wij herkennen dit:
bij gebiedsgerichte aanpak hebben onze partners het gevoel dat ze weinig vrijheid hebben en dat
hierdoor kansen gemist worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor waterschappen, die bij de bestrijding van
verdroging in een moeilijke situatie kunnen komen als de hydrologische wensen van de verschillende
natuurdoeltypen in een gebied te sterk uit elkaar liggen. Hierdoor gaat het gesprek al snel over
doeltypen en hectares en raakt het achterliggende doel, zoals een Natura 2000-gebied hydrologisch
op orde brengen, uit zicht. Dit maakt het lastiger dat doel te bereiken.
Met een systeemgerichte aanpak vullen we de rol van opdrachtgever voor gebiedspartijen meer op
hoofdlijnen in. We geven in ons Natuurbeheerplan op hoofdlijnen de doelstellingen weer, stellen
daarmee heldere kaders en bieden aan het gebied ruimte om de weg naar het bereiken van de
doelstellingen effectief vorm te geven. Het resultaat staat centraal, en niet de natuurdoeltypen. Ons
natuurbeheerplan geeft onze ambitie aan als richting voor de uitvoering. Het plan schrijft niet exact
voor op welke wijze deze gerealiseerd moet worden. Met gebiedscommissies en andere
gebiedspartijen maken wij vervolgens afspraken over de realisatie van deze doelstellingen. Met het
benoemen van een ‘kwaliteitsicoon’ per gebied geven wij op gebiedsniveau de richting aan bij de
keuze van maatregelen die getroffen worden om de water- en milieukwaliteit te versterken.
Deze sturing op hoofdlijnen en keuze voor robuustheid wordt ook zichtbaar bij het natuurbeheer. Bij
het natuurbeheer kiezen we voor ‘lump sum’-overeenkomsten, op hoofdlijnen. Voor het agrarisch
natuurbeheer gaan wij contracten sluiten met collectieven van agrariërs en maken afspraken over
gebiedsdoelen. Wij zullen dus niet langer meer individuele contracten met agrariërs sluiten. Deze
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aanpak leidt ertoe dat wij geen gedetailleerde toetsing meer doen op maatregelniveau zullen doen en
dat daarmee de uitvoeringslast kan worden beperkt.
Deze lijn betekent ook dat wij onze subsidies inzetten op systemen in plaats van behoud van soorten.
Subsidie gericht op specifieke maatregelen voor soortenbeleid beperken we tot de internationaal
beschermde soorten buiten de EHS. Daarbij gaan we ervan uit dat de bescherming van soorten
binnen de EHS al vorm krijgt via de maatregelen voor Natura 2000, de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) en via het natuurbeheer.
Met sturing op systeem, en dus op hoofdlijnen, kiezen we dus voor een andere koers. We bieden
meer ruimte in de uitvoering, maar verwachten wel een goed resultaat. Om hier richting aan te geven,
is het belangrijk dat we goed blijven volgen hoe de natuurkwaliteit in een gebied zich ontwikkelt.
Daarom gaan we beleidsresultaten gericht monitoren en evalueren. Wij werken een systeem uit dat
het mogelijk maakt om uitspraken te doen over de effectiviteit van onze beleidsinzet. Op grond van de
resultaten hiervan kunnen we maatregelen bijstellen en nadere afspraken met gebiedspartners
maken. Blijkt dat een doelstelling niet haalbaar is, dan stellen we deze bij.
Ontwikkelgerichte aanpak
Natuur is een belangrijke kracht voor de economische ontwikkeling van onze provincie. Wij willen
daarom op een ontwikkelgerichte wijze omgaan met de daarbij behorende wet- en regelgeving. De
bescherming van natuur via het planologische instrumentarium en via de natuurwetgeving is een
effectieve aanpak gebleken om de kwaliteiten in de provincie te behouden.
Daarom blijven wij dit instrumentarium op een gerichte manier inzetten die past binnen de gegeven
verantwoordlijkheden. Het planologische instrumentarium biedt in veel gevallen mogelijkheden voor
ontwikkelingen nabij en in de natuur. Voor natuurwetgeving, vanuit hun specifieke
beschermingsgrondslag, ligt dit juridisch vaak iets gecompliceerder, maar is zeker niet onmogelijk.
De uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is daarvan een duidelijk voorbeeld. Met
gerichte kwaliteitsmaatregelen in de Natura 2000-gebieden gecombineerd met generieke wettelijk
verankerde emissiebeperkende maatregelen wordt economische ruimte geboden. Ruimtelijke
ontwikkelingen in of nabij de natuur kunnen de natuur versterken, bijvoorbeeld bij de inzet van een
stelsel van rechten en plichten. In de nadere uitwerking van ons planologische beleid in het Ruimtelijk
Actie Programma (RAP) en ons beleid ten aanzien van de natuurwetgeving zullen wij deze inzet waar
mogelijk verder uitwerken. De toepassing van de regelgeving zal worden beoordeeld vanuit de visie
van het robuuste systeem.
Gebiedsontwikkeling Groot Wilnis – Vinkeveen
In het veenweidegebied ten zuidoosten van Vinkeveen en Wilnis werken wij sinds 2010 aan de uitvoering van een integraal
gebiedsconvenant. De doelen zijn schoon water, beperken bodemdaling, natuurontwikkeling, vitale landbouw en recreatie. Bij
de totstandkoming van dit convenant is bekeken hoe de verschillende opgaven in samenhang opgepakt kunnen worden. De
partijen en ondernemers zoeken bij de uitvoering naar gebiedseigen (maatwerk)oplossingen. Draagvlak en uitvoering zijn het
resultaat van samenwerking tussen alle partijen, faciliteren van initiatieven, integreren van opgaven en pragmatische
oplossingen. Voor de natuurdoelen (moeras- en graslandecosystemen) is aangesloten bij de historisch passende plekken. Voor
participatie van de boeren zijn er weidevogelbeheer en soortbeschermingsprojecten, zoals de Zwarte Stern. Uitvoering gebeurt
met projecten zoals inrichting van natuurgebieden en verbindingen daartussen, particulier natuurbeheer, weidevogelmozaïeken,
agrarisch overgangsbeheer, aanleg natuurvriendelijke oevers en baggeren voor de (ecologische) waterkwaliteit.

5.2 Wat zijn onze keuzes?




Wij sturen op het ecosysteem, met de bijbehorende ruimtelijke, bodem-, water- en milieucondities.
Dat betekent dat we ons richten op verbetering van omgevingsfactoren, zodat de
randvoorwaarden voor het systeem op orde worden gebracht. De nadruk ligt daarbij op het
systeem zelf en minder op individuele soorten. Dat doen we door aansluiting te zoeken bij ons
integraal bodem-, water- en milieubeleid. In dat nieuwe integrale beleid willen wij op
gebiedsniveau de gewenste condities te beschrijven en koppelen aan kernopgaven en functies.
Wij investeren onze middelen voor natuurontwikkeling en -beheer vooral in grotere robuuste
eenheden. Dat betekent niet dat we soortenrijke, kleinere gebieden geen bescherming meer
geven, maar wel dat we in deze gebieden terughoudend zijn om extra middelen in te zetten. We
doen dit alleen als er sprake is van een extra (provinciale) verantwoordelijkheid. Dit is naast
sommige kleinere Natura2000-gebieden bijvoorbeeld het geval in gebieden die beschermd zijn op
basis van de huidige Natuurbeschermingswet 1998. We nodigen andere partijen uit om hierin ook
hun verantwoordelijkheid te nemen.
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Wij kiezen bij de opdrachtverlening aan de gebiedscommissies en gebiedspartijen voor
doelstellingen op een hoger schaalniveau. Dat doen we onder meer door in het natuurbeheerplan
helder op hoofdlijnen te beschrijven welk natuurresultaat (de ‘outcome’) wij beogen. Indien nodig
geven we per gebied een ‘kwaliteitsicoon’ aan, als richting bij de keuze van maatregelen die
getroffen worden om de kwaliteit van water en milieu te verbeteren.
We richten onze monitoring en evaluatie sterker op het volgen van de doelrealisatie. Bij de
monitoring ontwikkelen wij een systeem dat het mogelijk maakt om uitspraken te doen over de
effectiviteit van onze beleidsinzet. We gaan op reguliere basis beleidsevaluaties uitvoeren en
rapporteren over de resultaten van ons beleid. Op basis hiervan bepalen we of het nodig is om de
wijze van uitvoering of, als een ambitie niet haalbaar is, de doelstellingen bij te stellen.
We vereenvoudigen onze subsidiesystematiek. Bij het natuurbeheer kiezen we voor een
zogenaamde lumpsumaanpak met één beschikking voor zes jaar, zonder in details te vervallen.
Bij het agrarisch natuurbeheer gaan we werken met collectieve contracten in plaats van de
huidige situatie met individuele contracten.
We zullen in de praktijk bekijken welke ruimte het huidige instrumentarium biedt om te kunnen
sturen op systeem, of dat aanpassingen nodig zijn. Het huidige instrumentarium, zoals de
Subsidieregeling Natuur en Landschap, is nog niet gericht op doeltypen op perceelniveau. Verder
geldt voor sommige Natura 2000-gebieden dat doelstellingen concreet op soortenniveau zijn
aangegeven.
Subsidies gericht op het behouden van soorten (soortenbeleid) zetten wij enkel in voor
internationaal beschermde soorten, volgens de systematiek van de leefgebiedenbenadering.
Wij zetten de inzet van het planologische beleid en het beleid bij de uitvoering van
vergunningverlening en handhaving voort. De hoge kwaliteit van natuur in deze provincie danken
wij voor een belangrijk deel aan de inzet van dit beleid bij het behoud van natuurwaarden. Wij
zetten de natuurwetgeving en planologische instrumenten oplossingsgericht in. Dat doen we via
de uitwerking van het PAS-programma, de uitwerking in RAP-projecten en ons beleid ten
uitvoering van wet- en regelgeving.
Wij implementeren de nieuwe Wet natuurbescherming in ons provinciale beleid zodra er meer
duidelijkheid bestaat over de inhoud van deze wet en de gevolgen daarvan. Dit zullen wij doen in
overleg met betrokken maatschappelijke partners. Vooruitlopend daarop voeren wij al wijzigingen
door die wij in interprovinciaal verband, met maatschappelijke partners en het Rijk hebben
afgesproken,
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6. Pijler 3 - Beleven en betrekken
Natuur zorgt voor tegengewicht tegen de drukte in onze provincie. Wij zetten ons in voor een
Utrechtse natuur die aansluit op de wensen van onze inwoners. Wij willen de participatie bij
natuur vergroten. Daarom moet natuur beleefbaar en toegankelijk zijn.
6.1 Wat wij willen bereiken
Toegankelijk en beleefbaar
Natuur is van belang voor het welzijn van inwoners en gebruikers. Beleving van natuur en landschap,
maar ook het ervaren van rust en stilte zorgt voor tegenwicht tegen de (stadse) drukte in onze
provincie. Wij vinden het belangrijk dat de natuur in onze provincie toegankelijk en beleefbaar is en
dat er ook aan deze natuur verdiend kan worden. Uit onze enquête onder een deel van de inwoners
van de provincie Utrecht en uit het onderzoek met focusgroepen door TNS-NIPO blijken gebruikers
van de natuurgebieden in de provincie nabijheid, variatie, rust, toegankelijkheid, bereikbaarheid en
zichtbaarheid het belangrijkst te vinden.
Wij streven er met onze partners naar dat Utrechtse natuur aansluit op deze wensen. In robuuste
natuurgebieden waar het systeem op orde is, kan meer mogelijkheden voor recreatie bieden. Ook
bestaan er dan meer mogelijkheden om bijzondere diersoorten tegen te komen en zo de natuur op
een bijzondere manier te ervaren. Een goed natuurbeheer is belangrijk om de gebieden beleefbaar te
houden. Anderzijds herbergen ook recreatieterreinen vaak hoge natuurwaarden, en versterken zij
daarmee het netwerk van natuur. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een goed voorbeeld van
een gebied waar door intensieve samenwerking tussen beheerders zowel de natuur- als de
recreatieve doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het Nationaal Park is een sterk ‘merk’,
waarmee natuur en recreatie bij elkaar worden gebracht. Dat merk willen we behouden.
Het beeld van natuurgebieden als ontoegankelijke gebieden met een hek erom heen blijkt in de
praktijk niet meer te kloppen. Vrijwel alle natuurgebieden in Utrecht zijn opengesteld en toegankelijk.
Enkel als de openstelling niet past bij de hoofdfunctie, zoals bij militaire terreinen, of als te grote
ecologische schade zou optreden in bijvoorbeeld het broedseizoen, worden terreinen deels gesloten.
Wij streven ernaar dat de openstelling van natuurterreinen ook op langere termijn gegarandeerd is.
Utrecht is samen met Flevoland de provincie waar de bevolking de komende decennia naar
verwachting het sterkst zal toenemen. Een groeiende bevolking betekent ook dat er meer behoefte
bestaat aan rust, natuurbeleving en recreatie. Nu al is er lokaal sprake van tekorten aan recreatieve
gebieden. Juist in deze tijd van teruglopende financiering ligt het voor de hand om mogelijkheden voor
recreatief gebruik van natuurgebieden beter te benutten en te investeren in kansen om natuur en
recreatie te koppelen. We organiseren daarom met de partners een proces om inzicht te krijgen in
eventuele financiële knelpunten die bestaan bij het toezicht en het onderhouden van recreatieve
voorzieningen in de natuur.
We leggen een relatie met de ambitie van het huidige recreatiebeleid, die in de Visie Recreatie en
Toerisme 2020 staat omschreven. Die houdt in dat wij een samenhangend hoofdnetwerk willen
realiseren van poorten en toeristische overstappunten (TOP’s) nabij natuurgebieden. Het
hoofdnetwerk zorgt voor een bundeling van het publiek. Zo ontstaan zones van drukke en minder
drukke gebieden. Door zo te sturen, kunnen we de natuur ontlasten.
Een goede routestructuur wordt steeds belangrijker nu de financiële mogelijkheden voor de aanleg
van nieuwe recreatiegebieden teruglopen. Betere routes en verbindingen tussen de stad en het
buitengebied kunnen de druk op bepaalde gebieden verminderen, doordat er goed bereikbare
alternatieven ontstaan. Daarom werken we aan een samenhangend routenetwerk met herkenbare
routes en startpunten.
Hiervoor is, naast de fysieke bewegwijzering, steeds meer digitale informatie nodig over routes, beginen eindpunten, voorzieningen en bezienswaardigheden. Deze informatie moet actueel en eenvoudig
toegankelijk zijn, ook via mobiel internet.
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Vergroten participatie
We willen verbindingen leggen tussen de stad en de groene omgeving. Gemeenten hebben de
verantwoordelijkheid om het openbaar groen op een goede manier te beheren. In de kernrandzone
bieden wij planologische mogelijkheden om betere verbindingen te maken tussen de stad en de
natuur daarbuiten. In de kernrandzone liggen mogelijkheden voor groene ontwikkelingen dichtbij de
woonomgeving. Daardoor liggen hier veel mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers.
Wij vinden het belangrijk dat de burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en
dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan.
Een manier om dat te bereiken is om de participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke
organisaties te vergroten. Dat willen wij doen door burgers waar mogelijk een belangrijkere rol te
geven bij de realisatie van ons natuurbeleid. Dat kan onder meer door vrijwilligers te ondersteunen en
organisaties te faciliteren die met vrijwilligers werken. De inzet van vrijwilligers is een goede manier
om de betrokkenheid van inwoners bij de natuur te versterken. Voor scholing en inzet van vrijwilligers
is wel een professionele aanpak nodig. Door verschillende organisaties, zoals Landschap Erfgoed
Utrecht, is veel inzet gepleegd op het vergroten van de deskundigheid van deze vrijwilligers.
Een andere mogelijkheid is om percelen grond onder voorwaarden bij inwoners in gebruik te geven.
Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om op deze wijze inwoners te betrekken bij het
natuurbeleid. Daarnaast willen we de betrokkenheid vergroten door een bestaande communicatie- en
educatienetwerken gerichter in te zetten.
Ook zogenaamde ‘groene werkplaatsen’ bieden mogelijkheden om participatie te vergroten. ‘Groene
werkplaatsen’ bieden de mogelijkheid voor natuurorganisaties om de sociale binding van het
natuurbeleid te versterken. Natuurorganisaties zien hier kansen, maar plaatsen wel de kanttekening
dat dit vanwege de intensieve begeleiding geen financieel voordeel oplevert.
Het is belangrijk dat ruimte wordt geboden aan initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op
het verbeteren van natuurwaarden in de directe leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is te zien in de
provincie Brabant, waar ervaring is opgedaan met zogenaamde ‘biodiversiteitsteams’. Wij vinden het
belangrijk dat dergelijke initiatieven vanuit de samenleving zelf komen. Wij willen daarom ook ruimte
en ondersteuning geven aan dergelijke initiatieven. Daarbij zijn wij in het bijzonder geïnteresseerd in
initiatieven die ontwikkeling van natuur koppelen aan een thema als gezondheid.
Naast de beleving is ook benutting een belangrijk aspect van natuur. Wij willen in de realisatie
aandacht besteden aan de andere functies die natuur heeft voor de mens (de zogenoemde
ecosysteemdiensten). Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan slimme combinaties van natuur met
waterberging of aan het belang van een groenblauwe dooradering als leefgebied voor soorten die
bijdragen aan het functioneren van het agrarische gebied. Maar het gaat ook over het oogsten uit de
natuur, bijvoorbeeld in de vorm van houtoogst of de verkoop van ganzen- of wildernisvlees. We gaan
op zoek naar mogelijkheden om vanuit de ecosysteemdiensten nieuwe verbindingen met het
bedrijfsleven en met kenniscentra in Utrecht te leggen.
Recreatie en natuur langs de Lek
Recreatieterrein Gravenbol ligt in een rivierarm van de Lek bij Wijk bij Duurstede. Het vormt een belangrijk broedgebied voor
vogels en wordt beschermd als Natura 2000-gebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn de sterk fluctuerende waterstanden. Door
tekorten op de begroting wilde het Recreatieschap Gravenbol sluiten, maar na maatschappelijke druk is een pilotproject
opgezet. Samen met de gemeente Wijk bij Duurstede en stichting WijkNogLeuker (een samenwerking van lokale ondernemers)
is afgesproken om een natuurlijk beheer toe te passen, het onderhoud slimmer uit te voeren en de inkomsten vanuit bezoekers
te verhogen. De provincie heeft een garantstelling beschikbaar gesteld. Het bestuur van het recreatieschap heeft besloten de
Gravenbol niet te sluiten en WijkNogLeuker van 2013 tot en met 2015 een kans te geven. In overleg met Rijkswaterstaat
gekozen voor een nieuw, kleinschalig horecapaviljoen dat in oktober wordt afgebroken. De gemeente geeft toestemming voor 6
evenementen die passen bij Gravenbol (maximaal 1.000 bezoekers). Verder int de stichting op piekmomenten parkeergelden.

6.2 Wat zijn onze keuzes?


Wij besteden bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden vooraf aandacht aan het recreatief
gebruik van deze gebieden. Wij hanteren, waar dat past binnen de natuurdoelstelling, bij nieuwe
projecten de mogelijkheden voor recreatief gebruik als belangrijk vetrekpunt.
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We verlenen in principe alleen subsidie aan natuurterreinen die zijn opengesteld voor publiek. Een
uitzondering hierop vormen de terreinen waar zodanige ecologische waarden voorkomen dat deze
bij openstelling te sterk verstoord zouden raken.
We bezien bij subsidieverlening de mogelijkheden van inzet van zogenaamde groene
werkplaatsen.
Wij bezien samen met onze partners op welke manier de inzet van vrijwilligers versterkt kan
worden.
Wij zetten in op slimme zonering van natuurgebieden. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers de
natuur in Utrecht goed kunnen zien en beleven en dat tegelijkertijd de kwetsbaardere gebieden
worden ontlast.
Wij ontsluiten natuurterreinen via het (boven)regionale netwerk van wandel-, fiets- en vaarroutes
als onderdeel van het recreatief hoofdnetwerk.
Wij organiseren samen met de partners een proces om zicht te krijgen op de financiering van
recreatieve voorzieningen en toezicht in natuurgebieden.
Om de beleefbaarheid van natuurgebieden te vergroten, wegen we de belangen van
recreatiebedrijven in de EHS expliciet mee bij het behoud en versterken van natuurwaarden. Wij
zoeken met de partners naar mogelijkheden om zowel natuur als recreatie te versterken. In de
PRS hebben wij daarom de planologische mogelijkheden voor recreatiebedrijven in de EHS
verruimd.
Wij zoeken bij groene ontwikkelingen naar betere verbindingen met de inwoners van de provincie.
Dat kan door in gebieden als de Groene Contour en kernrandzones bewoners sterker een rol te
geven in ontwikkeling en beheer van natuur. En verder door bij de inrichting van natuurgebieden
rekening te houden met de wensen en ideeën van bewoners. Door natuur te koppelen aan andere
maatschappelijke doelen, willen we deze betrokkenheid ook vergroten.
Wij onderstrepen het belang van natuur in de stad voor het welzijn van de bewoners. Gemeenten
zijn ervoor verantwoordelijk het groen in de stad in te richten en te ontwikkelen. Wij spelen wel
een faciliterende rol, bijvoorbeeld door op reguliere basis kennis en ervaringen uit te wisselen.
Wij ondersteunen en bieden ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op het
ontwikkelen van groen in de directe leefomgeving.
Wij versterken de mogelijkheden van digitale kennisdeling. We willen bijvoorbeeld een
infrastructuur creëren voor een digitaal natuur- en recreatieplatform voor inwoners en
beleidsmakers door gebruik te maken van open data. We leggen hierbij ook een koppeling met
soortgelijke ontwikkelingen met cultuurhistorische informatie. Ook zetten wij onze bestaande
communicatie- en educatienetwerken gerichter in.
Wij zetten sterker in op de diensten die natuur voor de samenleving levert (ecosysteemdiensten).
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7. Pijler 4 - Samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering
We hebben elkaar nodig bij aanleg en beheer van de Utrechtse natuur. We werken samen aan
een natuurnetwerk dat ook duurzaam gefinancierd wordt. Daarbij leggen we een grotere
verantwoordelijkheid bij onze partners. Wij ondersteunen hen in de zoektocht naar nieuwe
financieringsconstructies.
7.1 Wat wij willen bereiken
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Realisatie van de natuurambities doen wij samen met onze maatschappelijke partners. Particuliere
beheerders, natuurorganisaties, agrariërs, ondernemers, overheden en vrijwilligers zijn onmisbaar om
het Utrechtse natuurnetwerk te kunnen realiseren. Natuurorganisaties, agrariërs en andere particuliere
natuurbeheerder zorgen voor goed beheer en verdere ontwikkeling van onze natuur. De andere
overheden zorgen samen met ons ervoor dat hiervoor de goede condities worden geboden. Door
middel van de gebiedsgerichte aanpak worden deze partijen meer betrokken bij de uitvoering van ons
beleid. Gebiedscommissies brengen daarom op gebiedsniveau de verschillende partijen en belangen
bij elkaar om onze doelstellingen te realiseren
Bij de realisatie van de natuurambities zijn alle betrokken spelers nodig. Iedere speler heeft zijn/haar
eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. Wij willen, als één van de spelers, samen met de
andere spelers tot topprestaties komen. Daarbij zijn niet de rugnummers belangrijk, maar de
kwaliteiten van de speler. Wij vinden het belangrijk dat naast de gebruikelijke natuurorganisaties ook
andere partners een rol spelen in de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. Daarom
hanteren wij in ons beleid en bij de subsidiëring gelijkberechtiging als uitgangspunt hanteren. Daarbij
staat voor ons niet de naam van de partij voorop, maar de rol die de partij kan spelen bij het bereiken
van onze doelen. Door per geval te bekijken welke partij het best geëquipeerd is om de doelstellingen
te bereiken, kunnen we deze met minder geld realiseren. De inzet van andere partijen kan ook leiden
tot een nieuwe, frisse aanpak met nieuwe mogelijkheden.
Samenwerken met eigenaren Den Treek en De Boom
Convenanten zijn een goed instrument om afspraken te maken over de realisatie van verschillende doelstellingen. Een
voorbeeld zijn de convenanten met landgoederen.
Den Treek - Henschoten
Met het convenant Den Treek - Henschoten zijn afspraken vastgelegd over de duurzame instandhouding van dit landgoed. Er is
gekozen voor een robuuste groene inrichting met agrarisch gebruik. Hiermee worden doelstellingen gerealiseerd voor natuur,
versterking van landschap, duurzame grondgebonden landbouw en recreatie. Het belang van een duurzame landbouw als
economische pijler van het landgoed versus het natuurbehoud in de EHS vraagt om een slimme aanpak. Door “werk met werk”
te maken wordt het aantal landbouwbedrijven voor de noodzakelijke schaalvergroting teruggebracht, waarbij de vrijkomende
gronden via een herverkaveling aan de toekomstige bedrijven worden toegedeeld en agrarische grond worden omgezet naar
nieuwe natuur ten behoeve van de EHS.
De Boom
Het convenant met Stichting De Boom heeft als doel 55 ha nieuwe natuur realiseren op het grote landgoed De Boom bij
Leusden. Deze nieuwe natuur wordt vooral gerealiseerd op gronden van pachtbedrijven die stoppen, of waarvan de (intensieve)
veehouderij tak verdwijnt. Daarmee verdampen echter ook inkomsten voor de landgoedeigenaar. Gemeente en Provincie gaan
extra woningen toestaan die goed passen in het landschap om een belangrijke inkomstenbron te compenseren. Ook komt er
verdere openstelling van het landgoed door wandelroutes en een recreatieve poort in een monumentale boerderij. Het
waterschap doet mee door te werken aan natuurlijk beekherstel en verdrogingsbestrijding van het beschermde
natuurmonument Groot Zandbrink.

Duurzame financiering
Wij vinden het belangrijk dat onze partners een effectieve bijdrage leveren aan het natuurbeleid.
Tegelijkertijd zijn de financiële omstandigheden waarin dit gebeurt moeilijker dan voorheen. Wij
hebben minder geld beschikbaar, zeker voor de opgaven waaraan in het bestuursakkoord natuur
minder prioriteit wordt gegeven, zoals de natuur waarvoor geen internationale opgave geldt.
Daarom zullen we met de partners op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om efficiënter en
effectiever te werken met de bestaande budgetten. Dat doen wij bijvoorbeeld door sommige dure
maatregelen achterwege te laten of door werk voor natuur slim te combineren met ander werk. Door
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het natuurbeheer in een gebied door betere samenwerking, of in sommige gevallen met slimme
ruilingen, goedkoper te maken. Of door kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren.
Wij vragen om een grotere eigen bijdrage van de natuurbeheerder, zowel bij de ontwikkeling als het
beheer van natuur. Bij het natuurbeheer zullen wij een kleiner deel van de beheerkosten betalen. In
het bestuursakkoord natuur is voorzien in de financiering van natuurontwikkeling door verkoop van
gronden die eerder zijn verworven en die in bezit zijn van natuurorganisaties. Wij kiezen er niet voor
om natuurorganisaties een harde verkooptaakstelling op te leggen. Wel verwachten wij dat zij, in lijn
met het bestuursakkoord, een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van natuurdoelstellingen.
Wij willen samen met onze partners op zoek gaan naar andere bronnen van financiering van de
natuuropgaven. Wij zien daarvoor ook mogelijkheden in:
 nieuwe financieringsvormen en –instrumenten, zoals landschapsfondsen of rood voor groenconstructies;
 de inzet van Europese subsidies voor biodiversiteit, zoals de Life+-regeling;
 medefinanciering door andere overheden. Deze mogelijkheden worden groter wanneer
natuurontwikkeling samen kan gaan met andere doelen, zoals waterveiligheid.
Europese ‘Life+line’ voor plassen en trilvenen
De Oostelijke Vechtplassen hebben natuurwaarden die samen met de Overijsselse Weerribben zeer bijzonder zijn in NWEuropa. Vergelijkbare ecosystemen met die schaal en kwaliteit zijn pas weer te vinden in Polen. Helaas zijn de natuurwaarden
de afgelopen decennia in verontrustende mate achteruitgegaan. Natuurmonumenten (hoofdaanvrager) en Staatsbosbeheer
hebben een EU-subsidie LIFE+ gekregen voor herstelmaatregelen in acht gebieden binnen vijf provincies. In totaal is voor het
project met cofinanciering van Rijk, Provincies en Waterschappen 13,5 miljoen euro beschikbaar. Voor provincie Utrecht gaat
het om Natura2000 gebied Noorderpark (Oostelijke Vechtplassen) en Botshol. Omdat de Provincie Utrecht zelf ook 1,6 miljoen
euro bijdraagt en Rijk en Europa dit bedrag vermenigvuldigen, is er in totaal voor deze Utrechtse gebieden 4,8 miljoen euro te
besteden om de natuurkwaliteit te herstellen. Zonder subsidie zou provincie Utrecht zelf meer moeten bijdragen om deze
noodzakelijke herstelmaatregelen te realiseren. Deze kunnen nu op korte termijn worden uitgevoerd.

Nieuwe financieringsvormen
Door andere financieringsvormen dan de reguliere overheidsfinanciering aan te boren, wordt het
natuurbeleid op termijn minder afhankelijk van de overheid en nemen maatschappelijke partners meer
verantwoordelijkheid. Verdienmodellen bieden daarnaast mogelijkheden om natuur te ontwikkelen op
locaties waar dat zonder overheidsfinanciering niet (langer) mogelijk zou zijn, zoals in de Groene
Contour of de kernrandzone. De provincie wil haar partners stimuleren om op zoek te gaan naar deze
verdienmodellen. Ook vanuit andere beleidsvelden, zoals recreatie, wonen en erfgoed, wordt hiernaar
gezocht en bij het landschapsbeleid zijn ervaringen opgedaan met landschapsfondsen. Het is zinvol
om te onderzoeken of we kunnen aanhaken op financieringsmodellen uit andere beleidsvelden. Dat
vraagt ook iets van ons zelf. Wij zullen de verschillende initiatieven die hier spelen verbinden, en de
opgedane ervaringen delen.
Een belangrijk aandachtspunt bij deze verdienmodellen vormen de baten en lasten bij het
natuurbeleid. Natuur heeft zélf een economische waarde. Goed beheerde natuur draagt bijvoorbeeld
bij aan de inkomsten van recreatie- en horecaondernemers. De natuur levert diensten als schoon
drinkwater, grondstoffen, opvang van CO2, bestuiving van agrarische gewassen of rust. In de praktijk
komen de baten van natuur echter niet terecht bij de partijen die de lasten dragen (zoals de
beheerders van de terreinen). Een stelsel van rechten en plichten, waarbij een recht om de natuur te
benutten gekoppeld wordt aan de verplichting om bij te dragen aan het beheer of ontwikkeling ervan,
biedt hiervoor mogelijk een oplossing. Burgers en ondernemers worden zo in staat gesteld de baten
van natuur en landschap te benutten en zullen hier ook in willen investeren.
Bij de verdienmodellen ligt een forse opgave om partijen, die vaak verschillende beelden en
achtergronden hebben, elkaar te laten vinden. Ook zal soms ruimte gezocht moeten worden binnen
bestaande regels. Daar ligt ook voor ons een grote opgave. Wij willen in de vorm van enkele concrete
pilots zicht krijgen op de mogelijkheden van nieuwe financieringsvormen voor natuur. Wij zien daarbij
onder meer mogelijkheden via:
 het maken van afspraken met de huidige baathouders bij natuur over investeringen in natuur.
Daarbij gaan wij onder meer in gesprek met het waterleidingbedrijf over een bijdrage aan het
beheer van de Heuvelrug (bijv. een afspraak over een financiële bijdrage aan het beheer van de
Heuvelrug per kuub gewonnen drinkwater);
 het toepassen van een systeem van rechten en plichten, onder meer bij de opwekking van
duurzame energie, of bij uitbreiding van recreatieve activiteiten in of nabij de EHS;
27

 doorontwikkeling van systemen van streek- of landschapsfondsen.
Binnen de RodS is al de afspraak gemaakt in het bestuursakkoord natuur dat provincies planologische
ruimte bieden voor het ontwikkelen van verdiencapaciteit binnen de RodS. De beheerders verwachten
hiermee een deel van het beheergeld te kunnen genereren. Ook dit leidt tot een uitwerking van
verdienmogelijkheden.
Belangrijk is dat verdienmodellen door de markt en betrokken partijen zélf worden ontwikkeld. De
provinciale pilots richten zich daarom ook vooral op het opdoen van ervaringen met verdienmodellen.
Wij willen de ervaringen bundelen en delen met betrokken organisaties. Op die manier zorgen wij
ervoor dat partijen een beter zich krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
verdienmodellen.
Ruiters dragen bij aan onderhoud paden
Landgoed Den Treek-Henschoten bij Amersfoort (2.000 hectare) heeft vijftig kilometer ruiterpaden op het terrein. Het landgoed
verkoopt ruiterpenningen in de vorm van dag- en maandkaarten. De maneges in de directe omgeving kopen vooral jaarkaarten.
Een jaarkaart kost € 100 (2012). De ruiterpenningen compenseren niet al het onderhoud en het toezicht van de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA), maar dragen bij in het onderhoud van de paden.
Het Utrechts Landschap heeft in landgoed Beerschoten, het Panbos en de Biltse Duinen twaalf kilometer ruiterpad aangelegd.
Voor €17,50 koopt een bezoeker een ruiterplaatje dat een jaar geldig is. De inkomsten komen op € 1.000 tot € 1.200 per jaar.
De beheerkosten bedragen € 2.500. Daarmee dekken de inkomsten minder dan de helft van de uitgaven.
In het Nationaal Park Veluwezoom in Gelderland betalen ruiters € 10 voor een jaar. Eigenaar Natuurmonumenten heeft een
overeenkomst gesloten met enkele maneges in de omgeving. Zij verkopen vergunningen en vignetten die de houder het recht
geven om gebruik te maken van de paden in het Nationaal Park. De opbrengst komt volledig ten goede aan
Natuurmonumenten, de maneges profiteren van de extra omzet.
Bron: Het boek “Waardevol Groen” van het Innovatienetwerk

Hernieuwde provinciale rol
We leggen een grotere verantwoordelijkheid bij onze partners neer. Dat vraagt er ook om een andere
rol van de provincie. Met het bestuursakkoord natuur verschuift de kaderstellende rol van het rijk naar
de provincies, met name daar waar het gaat om de internationale doelen, inclusief de PAS, de
realisatie van de EHS en het (agrarische) natuurbeheer.
Op basis van voor de provincie relevante wet- en regelgeving toetsen wij of handelingen, ingrepen,
activiteiten of projecten aanvaardbaar zijn, verlenen vergunningen als dit passend is binnen de weten regelgeving en zien via handhaving toe op naleving van de relevante wet- en regelgeving. Onze rol
bij het ruimtelijke ordeningsbeleid verschuift van een toetsende naar een meer meedenkende rol
vooraf. Ook de Natuurbeschermingswet schuift in die richting. Bij initiatieven van andere partijen
kunnen wij in een vroeg stadium adviseren over de slagingskans van aanvragen op basis van de
planologische opties en/of de mogelijkheden binnen de natuurwetgeving,
Met het ILG hebben wij eerder al de regie gekregen over de realisatie van de natuuropgaven. Wij
vullen deze rol vooral in door gebiedspartners in de gelegenheid te stellen deze doelstellingen te
realiseren. Dat doen wij met opdrachtverlening aan bijvoorbeeld de gebiedscommissies, maar ook met
het aangaan van convenanten met gebiedspartijen. Deze aanpak zetten we voort. Wel willen wij
duidelijkere afspraken maken over de realisatie van de voor ons meest wezenlijke opgaven: de
realisatie van de internationale afspraken en het Akkoord van Utrecht. De provincie stelt daarom in het
Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland de kaders, doelen en prioriteiten vast, en biedt
gebiedscommissies ruimte om te bepalen op welke wijze zij deze doelen realiseren.
Bij de uitvoering hebben vaak andere partijen het trekkerschap. Wij helpen hen waar mogelijk en
gewenst. We willen onze faciliterende rol versterken, waardoor andere betrokken partijen hun rol
effectiever kunnen uitoefenen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, waarbij
het vooral onze partners zijn die aan zet zijn. Wij zullen hen faciliteren met bijvoorbeeld het opstarten
van innovatieve piltos, het organiseren van themabijeenkomsten of met digitale informatie-uitwisseling.
Wij willen ook andere partijen in de gelegenheid stellen om deze kennis te bundelen, zoals gebeurd is
bij het project van Natuur- en Milieufederatie Utrecht over groene ontwikkelingen in het kader van het
Ruimtelijk Actieprogramma.
Wij bundelen en delen ook de kennis die wij zelf verzamelen en de kennis van derden. Dat doen wij
onder meer met het opzetten van een provinciaal kennisnetwerk dat vergelijkbaar is met de landelijke
aanpak Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Een dergelijk netwerk krijgt als
taak de monitoringsgegevens en ervaringen uit inrichtingsprojecten te delen.
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7.2 Wat zijn onze keuzes?
 Wij dagen natuurbeheerders uit om op zoek te gaan naar andere vormen van financiering.
Provinciale financiering van de ontwikkeling van natuur en het beheer van natuurterreinen via de
het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer vormt een belangrijke basis voor het behoud
van natuurwaarden. Tegelijkertijd is het zaak dat natuur minder afhankelijk wordt van
overheidsfinanciering.
 Wij faciliteren de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsconstructies. Dat
doen wij door zowel intern als extern kennis en ervaring te bundelen. Daarnaast zullen wij in 2013
en 2014 enkele pilots te starten. Wij willen ons hierbij op twee onderdelen richten: de
mogelijkheden die een stelsel van rechten en plichten biedt en de mogelijkheden om partijen die
baat hebben bij natuur medeverantwoordelijk te maken voor de te realiseren natuurdoelstellingen.
Wij zullen de ervaringen uit onze pilots en de ervaringen van onze partners bundelen en,
bijvoorbeeld in de vorm van taskforce, komen met een advies hoe mogelijkheden voor
verdienmodellen versterkt kunnen worden.
 Wij vragen bij het natuurbeheer en bij grondverwerving om een grotere eigen bijdrage van de
natuurbeheerder. We zullen bij het natuurbeheer een kleiner deel van de normkosten vergoeden
en bij het doorverkopen van natuurgrond zal de eindbeheerder een eigen bijdrage gaan leveren.
 Wij onderzoeken in overleg met de natuurbeheerders hoe we de samenwerking tussen
natuurbeheerders kunnen verbeteren en het natuurbeheer effectiever kunnen maken en in
hoeverre daarbij een faciliterende rol van de overheid gewenst is. Daarbij denken wij met name
aan betere samenwerking op regionaal niveau. Ook willen we met de partners verkennen in
hoeverre ruiling van eigendommen kan leiden tot een effectiever beheer.
 Wij leggen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de natuurdoelstellingen waar mogelijk bij
onze partners in het landelijk gebied. Dat doen wij door gebiedscommissies en
programmabureaus in te zetten en met het sluiten van convenanten met partners.
 Wij hanteren gelijkberechtiging als uitgangspunt bij de realisatie en het beheer van
natuurgebieden. Wij vinden het van belang dat alle partners in het landelijke gebied hun bijdrage
kunnen leveren aan ons natuurbeleid. Daarom stellen wij niet alleen de traditionele
natuurorganisaties, maar ook particuliere beheerders en ondernemers in de gelegenheid om
onder dezelfde voorwaarden een bijdrage laten leveren aan het natuurbeleid. Wij zullen, mede in
het licht van de gelijkberechtiging, kijken naar subsidies die op dit moment worden verstrekt aan
maatschappelijke organisaties.
 Wij hanteren als uitgangspunt bij het verlenen van subsidies dat er sprake moet zijn van een extra
inspanning, die aansluit bij ons natuurbeleid. Daarbij denken we met name aan thema’s als
stimulering van vrijwilligers, opbouwen en verspreiden van kennis, publieksactiviteiten gericht op
de Utrechtse bevolking en verbetering van samenwerking bij natuurbeheer. Deze diensten
13
omschrijven wij als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) toe te kennen . Met deze
toekenning voorkomen wij dat subsidies aan deze organisaties beschouwd kunnen worden als
ongeoorloofde staatssteun.
 Wij bundelen en delen de kennis die wij zelf verzamelen en de kennis van derden onder meer met
het opzetten van een provinciaal kennisnetwerk.
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DAEB zijn diensten die worden verricht door een rechtspersoon die bij het verrichten van deze dienst als onderneming in de
zin van het Europees recht valt aan te merken. Een DAEB onderscheidt zich van reguliere economische activiteiten omdat er
een publiek (algemeen) belang mee gemoeid is waarin door de markt niet, onvoldoende of op onjuiste wijze wordt voorzien.
Voor een aantal instellingen kan namelijk, na toetsing aan de criteria voor staatssteun, vastgesteld worden dat er bij
subsidieverlening sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Een mogelijkheid om toch subsidie te kunnen blijven verlenen is om
de diensten die door deze instellingen worden verricht aan te wijzen als DAEB.
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8. Realisatie
Wij werken aan een toekomstbestendige natuur. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. Om dit te
kunnen realiseren geven wij duidelijk aan wat de provincie de komende jaren gaat oppakken.
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons nieuwe natuurbeleid in de vorm van vier pijlers
uitgewerkt. Hierbij hebben wij onze ambities, keuzes en rollen beschreven. In dit hoofdstuk schetsen
we puntsgewijs hoe wij deze ambities gaan realiseren. Soms is verdere uitwerking nodig. We lichten
dan toe welk proces nodig is om realisatie mogelijk te maken.
Kaders – natuurwetgeving
Onze nieuwe taken uit het bestuursakkoord natuur worden verankerd in de nieuwe Wet
Natuurbescherming. Wij implementeren deze nieuwe wetgeving in het provinciale beleid, zodra er
meer duidelijkheid bestaat over de inhoud van deze wet, tenzij delen vooruitlopend daarop al tot
bijstelling van het vigerende kader nopen. Wij noemen de PAS en het Ganzenakkoord van de
14
Ganzen 7 en de twaalf provincies, waaraan wij ons hebben verbonden. Deze uitwerking zullen
wij doen in overleg met betrokken maatschappelijke partners. Zo worden de afspraken uit het
Ganzenakkoord in overeenstemming met dat akkoord uitgevoerd.
De systeemaanpak, die centraal staat in dit beleidsdocument, is ook ons uitgangspunt bij de inzet
van dit instrumentarium. Het beleid dat verwoord is in onze beleidsnota edelhert, damhert en wild
zwijn is het uitgangspunt bij dit beleid. We zullen dit beleid monitoren en op basis van de
ontwikkelingen in de populatie bezien of bijstelling nodig is.
In een herziening van onze Beleidsnota Flora‐ en Faunawet werken wij het flora- en faunabeleid
nader uit, zodra de inhoud van de nieuwe wet bekend is. Daarin nemen wij de beleidsnota
edelhert, damhert en wild zwijn integraal op, rekening houdend met de resultaten van de
monitoring en de in 2014 geplande evaluatie.
Wij implementeren de PAS volgens de landelijke planning. De PAS-implementatie zal het
provinciale stikstofbeleid grotendeels gaan vervangen en tot bijstelling van de Verordening
veehouderijen, stikstof en Natura 2000 leiden. Samen met de andere provincies werken wij aan
een nieuwe regeling voor onder andere de verdeling van de beschikbare ontwikkelruimte rondom
Natura 2000.
Wij krijgen in het kader van het bestuursakkoord natuur vanaf 2014 de verantwoordelijkheid over
het Faunafonds. In 2013 gaan wij dit in interprovinciaal verband voorbereiden, onder meer met het
opstellen van een gemeenschappelijke regeling.
Wij stellen een handreiking op voor een ontwikkelingsgerichte inzet van de planologische regels
van de EHS, in het kader van het Ruimtelijk Aktie Programma-project Instrumentarium EHS.
Internationale waarden
We stellen in 2014 het programma met PAS-maatregelen vast voor de Natura 2000-doelstellingen.
Hiervoor stellen wij samenwerkingsovereenkomsten op met de waterbeheerders en de
natuurorganisaties. Deze overeenkomsten bevatten afspraken over uitvoering en financiering.
We leggen maatregelen voor de Natura 2000-opgave vast in beheerplannen. Elk beheerplan
wordt iedere zes jaar geactualiseerd op basis van de monitoringgegevens. Als het nodig is, stellen
we beheerplannen bij.
We voeren voor de internationale KRW-doelen de maatregelen uit conform de
stroomgebiedbeheerplannen. In 2015 worden deze met het bijbehorende maatregelenpakket voor
de volgende periode vastgesteld (2015-2021).
Realisatieproces
We stellen in 2013 een grondstrategie vast waarmee we 1.506 hectare nieuw te ontwikkelen
natuur volgens het Akkoord van Utrecht gericht kunnen aankopen of realiseren via
functiewijziging. Hectaren die essentieel zijn om de internationale waarden te behouden of te
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De Ganzen-7 zijn De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie
Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland,
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.
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ontwikkelen krijgen voorrang. Hiermee geven we invulling aan de afspraken in het
Bestuursakkoord natuur.
Wij maken, uiterlijk begin 2014, nadere afspraken met de gebiedscommissies en
programmabureaus over een aanvulling op de huidige gebiedsprogramma’s. Onderdelen van
deze aanvulling zijn:
a. We verankeren de keuze om prioriteit te leggen bij gebieden met internationale waarden in het
Kaderdocument AVP en in een aanvulling op de gebiedsprogramma’s. We geven de
gebiedscommissies Utrecht-West, Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijn de opdracht om in hun
programma prioriteit te geven aan internationale natuurwaarden, zoals uitgewerkt in de
beheerplannen voor Natura 2000 die Gedeputeerde Staten vaststellen en de
stroomgebiedbeheerplannen van de KRW.
b. We gaan de realisatie van de ecologische herstelmaatregelen als onderdeel van de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof) opnemen in het Kaderdocument AVP en maken afspraken
met de gebiedscommissies over de opname van deze maatregelen in de
gebiedsprogramma’s.
c. Naast de afspraken over verwerving van gronden en het stimuleren van functiewijziging
maken we ook afspraken over de inrichting van gronden die al verworven zijn.
d. We sturen op systemen in plaats van op gedetailleerde natuurdoeltypen. We benoemen de
doelstellingen in een gebied op hoofdlijnen. Dat doen wij onder meer met het benoemen van
een kwaliteitsicoon, waarmee richting gegeven wordt aan de uitvoering. De praktische
uitwerking van deze sturingsfilosofie werken wij samen met de gebiedscommissies,
maatschappelijke organisaties en waterschappen verder uit. Bij Natura 2000 blijft een sturing
op habitattypen noodzakelijk.
e. We vergroten bij elke natuuropgave in de programma’s de beleefbaarheid van het gebied en
maken zo mogelijk koppelingen met andere opgaven.
f. We gaan bij de inrichting van nieuwe natuur de participatie van burgers en andere partijen zo
mogelijk vergroten.

Monitoring en evaluatie
Wij richten ons monitoringssysteem zodanig in dat we beter kunnen volgen in hoeverre we de
beleidsdoelstellingen realiseren. Bij de inrichting van dit systeem sluiten we aan bij de systematiek
die in het kader van het SNL is uitgewerkt en op de monitoringsbehoefte die bestaat binnen
Natura 2000 en binnen de gebiedsprojecten.
We voeren eens in de drie jaar een evaluatie uit, op basis van de monitoringsresultaten. We kijken
daarbij naar de actuele toestand van de Utrechtse flora en fauna en de effectiviteit van de
getroffen maatregelen. Over de resultaten brengen we een rapportage uit en bepalen we welke
verbeteringen in de uitvoering noodzakelijk zijn. Na zes jaar evalueren wij ook deze beleidsvisie.
Wij zetten een Utrechts kennisnetwerk op. Dit bestaat onder meer uit natuurbeheerders,
waterbeheerders en gebiedsdeskundigen. In dit kennisnetwerk delen we ervaringen en kennis die
we opdoen met de monitoring en evaluatie.
Natuurbeheerplan
We passen het Natuurbeheerplan aan op de keuzes in deze beleidsvisie. Deze keuzes krijgen
een doorwerking in het nieuwe Natuurbeheerplan dat voorjaar 2014 ter inzage wordt gelegd en
najaar 2014 wordt vastgesteld. Hieronder noemen we een aantal specifieke keuzes.
We gaan de inzet van de middelen voor beheer van de EHS kritisch beoordelen op effectiviteit
voor natuurkwaliteit en kosten. Dat kan leiden tot een andere keuze van het te beheren type
natuur. De eerste ervaring hiermee doen wij op in 2013 met Staatsbosbeheer. Deze beheerder
treedt begin 2014 toe tot het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.
Wij bieden uiterlijk in 2014 duidelijkheid over de inzet van het hernieuwde agrarisch natuurbeheer.
Wij leggen dit uiterlijk in 2015 formeel vast in ons Natuurbeheerplan. De in pijler 1 genoemde
keuzes zijn hierbij leidend:
a. We gaan het agrarisch natuurbeheer gericht inzetten op de bescherming van internationaal
beschermde soorten.
b. We concentreren het agrarisch natuurbeheer op die locaties waar het natuurnetwerk wordt
versterkt. Dan gaat het met name om de locaties in de directe nabijheid van de EHS.
c. We concentreren de middelen voor het weidevogelbeheer op de zogenoemde kerngebieden,
De grenzen van deze gebieden geven we aan in het Natuurbeheerplan.
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d. We integreren de provinciale regeling voor Kleine Landschapselementen in het subsidiestelsel
SNL. Hierdoor vermindert het aantal loketten en maken we de subsidiëring van landschap
overzichtelijker.
e. De middelen voor beheer van landschapselementen zetten we met name in waar de beste
mogelijkheden zijn om de kwaliteit (ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk) en de
beleving te verbeteren. De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen vormt het referentiekader.
De waardenkaart voor landschapselementen, die in het kader van onze
landschapsverordening wordt opgesteld, kan een hulpmiddel zijn om prioriteiten te stellen.
f. Botanisch beheer concentreren we op de agrarische gebieden binnen de EHS (de
beheersgebieden), in de directe omgeving van de EHS en in de gebieden met waardevolle
natuur buiten de EHS (volgens de PRS). Daarnaast zoeken wij, ook financieel, naar
combinaties met de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
We gaan naar een sturing op hoofdlijnen en geven de doelen globaler weer. Daarbij geven wij per
gebied het kwaliteitsicoon als richting aan. Daarnaast nemen we in het Natuurbeheerplan een
tekstuele omschrijving van de ambitie per gebied op hoofdlijnen op. Hiermee sturen we op
‘outcome’ in plaats van aantallen of concrete soorten.

Collectief beheer
We implementeren een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer met een centrale rol voor
gebiedscollectieven. In plaats van vele subsidiebeschikkingen met individuele agrariërs kiezen wij
voor één collectieve aanvraag namens een groep agrariërs, waarvoor wij het natuurbeheerplan de
randvoorwaarden vastleggen.
Uiterlijk begin 2014 stellen we in overleg met de betrokken partijen een opzet vast voor de aanpak
en organisatie van de gebiedscollectieven.
Samenwerking en gelijkberechtiging
- We delen met onze partners de ambitie om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten. We
kunnen dit niet zonder de eigenaren en beheerders van natuurterreinen realiseren. Samenwerking
met en tussen deze partijen vormt daarom de kern van onze realisatiestrategie. Wij geven de
eigenaren of beheerders van grond een grotere verantwoordelijkheid in de realisatie van ons
beleid, zodat we samen kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn over bescherming en
herstel van de biodiversiteit.
- Maatschappelijke partijen en overheden gaan op zoek naar andere financieringsbronnen en modellen. Wij faciliteren de beheerders bij deze zoektocht naar nieuwe allianties.
- We gaan de samenwerking tussen natuurbeheerders stimuleren. Met de beheerders zullen wij
onderzoeken op welke wijze de regionale samenwerking tussen beheerders kunnen verbeteren
en of het gewenst is om hier via een pilot beter zicht op te krijgen.
- We gaan, nog meer dan nu, ook andere partijen dan onze vaste partners een rol geven in het
beheer van natuurgebieden. We geven daarbij de kaders en doelen aan, maar bepalen niet vooraf
wie de natuur moet beheren en hoe dat moet gebeuren. Gelijkberechtiging bij het natuurbeheer is
daarbij het uitgangspunt. Wij nemen dit principe mee in het ons grondbeleid en betrekken het ook
bij de uitwerking van de DAEB. Beherende organisaties, particulieren, natuurondernemers en
natuurverenigingen kunnen onder dezelfde voorwaarden een bijdrage leveren aan het
natuurbeheer. Daarbij doen we ook ervaring op met nieuwe constructies, zoals
natuurondernemerschap.
- Wij onderzoeken met partners, als Landschap Erfgoed Utrecht en (particuliere) natuurbeheerders
de mogelijkheden om de inzet van vrijwilligers te vergroten.
- Wij maken in het kader van de subsidiëring afspraken met natuurbeheerders over het inzetten van
‘groene werkplaatsen’.
Integrale aanpak
- We gaan voor versterking van het natuurnetwerk koppelingen leggen met andere opgaven.
Voorbeelden van programma’s waar we mogelijk op kunnen aansluiten, zijn de Kaderrichtlijn
Water (KRW), het Deltaprogramma (waterveiligheid en zoetwatervoorziening), Ruimte voor de
Rivier, Nieuwe Hollandse Waterlinie, de transformatie van het veenweidegebied, de
waterveiligheid van regionale keringen en het programma binnenstedelijke ontwikkeling. Het
provinciale Bodem-, Water- en Milieubeleid benadrukt het belang van een schoon en robuust
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bodem- en watersysteem. Een schoon en robuust bodem- en watersysteem vormt de basis voor
de systeemgerichte benadering van ons natuurbeleid.
We werken aan een nieuw integraal Bodem-, Water- en Milieuplan (BWM-plan) dat eind 2015 zal
worden vastgesteld. Hierin zullen het Provinciaal Waterplan, Grondwaterplan, Milieubeleidsplan
en het nieuwe beleid voor de ondergrond integraal worden opgenomen. We zoeken hierin zo veel
als mogelijk een integrale afstemming met Natuurbeleid 2.0. Met dit nieuwe integrale BWM-plan
wordt het ook beter mogelijk om integraal beleid in samenhang te ontwikkelen, daar waar we nu
nog vooral beleid op elkaar afstemmen. Dit integrale BWM-plan vormt een belangrijke bouwsteen
voor de op termijn op te stellen omgevingsvisie, waar ook het natuurbeleid integraal onderdeel
van zal uitmaken.
We zoeken naar mogelijkheden om vanuit andere beleidsambities de natuur te versterken, waarbij
we door natuur te realiseren tegelijkertijd bijdragen aan deze andere ambities. Voorbeelden zijn
het recreatiebeleid, maar ook het beleid voor cultuurhistorie of het binnenstedelijk wonen met
kwaliteit.

Kansen voor groene ontwikkelingen
- We faciliteren de versterking van natuur in de Groene Contour (3.000 hectare). De gerealiseerde
natuur in dit gebied voegen we toe aan de EHS. Zoals afgesproken in het Akkoord van Utrecht
geven wij in het Natuurbeheerplan op een globaal niveau doelen aan voor de Groene contour.
- We faciliteren de ontwikkeling van natuur en recreatie in de kernrandzone en recreatiezone,
inclusief Recreatie om de Stad. We werken mogelijkheden uit om in deze zones de participatie
van burgers bij beheer of ontwikkeling te vergroten.
- Wij zetten middelen voor landschapsbeheer in eerste instantie in voor het beheer van bestaande
landschapselementen. Daarnaast willen we kansen benutten om landschapselementen te
herstellen en uit te breiden. De middelen hiervoor willen we vinden door deze opgave te koppelen
aan ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering van het landschap door
nieuwe landschapselementen bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen.
- We gaan mogelijkheden van bestaande communicatienetwerken effectiever inzetten. Zo kunnen
excursies met belangstellenden het draagvlak bij natuurontwikkelingsprojecten vergroten.
Daarmee zorgen we ervoor dat niet alleen de direct omwonenden betrokken worden bij deze
natuurrealisatie.
- We realiseren slimme zones binnen natuurgebieden voor recreatie. Hiervoor sluiten we aan bij het
bestaande recreatiebeleid voor een samenhangend hoofdnetwerk van poorten en toeristische
overstappunten (TOP’s) nabij natuurgebieden.
- We stimuleren en faciliteren de mogelijkheden om de functionele biodiversiteit in het landelijk
gebied te verbeteren en vervullen een voorbeeldfunctie door het ecologische beheer van
bijvoorbeeld provinciale wegbermen te optimaliseren. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid
om ook in gebieden met tijdelijke natuur meer kansen voor bijen en andere bestuivers en te
bieden.
- Wij bieden ruimte voor economische ontwikkelingen als deze een positief effect hebben op de
ecologische waarde en de belevingswaarde van een gebied. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld het
instrument “herbegrenzing” uit onze PRS inzetten.
- In het Ruimtelijk Actie Programma (RAP) werken we het plan uit om meer maatwerk te bieden
voor de combinatie van recreatiebedrijven en natuurgebieden. Dit doen we door ruimtelijke
instrumenten als saldobenadering (uitruil’ van natuur en recreatie op hoger gebiedsniveau) of de
methodiek van ‘plussen en minnen voor natuur’ in te zetten.
Verdienmodellen en nieuwe financieringsconstructies
- Wij faciliteren de ontwikkeling van verdienmodellen. Dat doen we door beschikbare kennis en
ervaring te bundelen en door externen één aanspreekpunt te bieden. Daarbij zullen wij ook
ervaring bundelen die we opdoen bij andere beleidsvelden. Een taskforce verdienmodellen is
hiervoor een mogelijkheid.
- We starten in 2014 enkele pilots om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van
verdienmodellen. Hierbij besteden wij extra aandacht aan de mogelijkheden die een stelsel van
rechten en plichten heeft en de mogelijkheden om partijen die baat hebben bij natuur
medeverantwoordelijk te maken voor de te realiseren natuurdoelstellingen.
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Vergroten participatie
- We zorgen voor de infrastructuur van een digitaal natuur- en recreatieplatform voor inwoners en
beleidsmakers. We gaan hierbij nadrukkelijk geen nieuwe data verzamelen, maar zorgen ervoor
dat natuurorganisaties en overheden zoveel mogelijk op basis van ‘open data’ meewerken. De
aanwezige databases vanuit recreatiebeleid kunnen we hiervoor breder benutten. Hierdoor
verdwijnen de schotten tussen verschillende soorten consumenteninformatie en brengen we
nieuwe tools samen voor bijvoorbeeld crowdfunding of andere nieuwe verdienmodellen. Dit leidt
tot innovatie en zet aan tot nieuwe natuurinitiatieven.
- Wij ondersteunen nieuwe natuurinitiatieven in de directe woonomgeving, bijvoorbeeld door
verschillende initiatieven bij elkaar te brengen of door faciliteiten beschikbaar te stellen.
- Wij willen gemeenten en maatschappelijke organisaties faciliteren om de natuurbeleving te
vergroten door mensen en kennis bijeen te brengen. Wij organiseren bijvoorbeeld
themabijeenkomsten of zetten een digitale informatie-uitwisseling op. Samen met
maatschappelijke organisaties als IVN, KNNV spelen zij een belangrijke rol om bewoners bij de
natuur te betrekken.
- We maken afspraken met gebiedscommissies en maatschappelijke organisaties om de
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld via een netwerk van vrijwilligers of
collectieven.
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Abiotisch systeem
Akkoord van Utrecht

Agenda Natuur

Agrarisch natuurbeheer
AVP gebiedsprogramma’s
Agenda Vitaal Platteland (AVP)

AVP Kaderdocument

Barro

Beheerplannen Natura 2000
Bestuursakkoord / decentralisatieakkoord Natuur

Biodiversiteit

Biodiversiteitsverdrag

Het abiotisch systeem is het niet-levende onderdeel van het ecosysteem,
zoals het watersysteem en de bodem
Het Akkoord van Utrecht is gesloten op 9 juni 2011 tussen de provincie
Utrecht, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer,
LTO Noord, de Agrarische Natuurverenigingen, Landschap Erfgoed
Utrecht, de Gebiedscommissies, Natuur en Milieufederatie Utrecht en het
Utrechts Particulier Grondbezit. Deze partijen hebben in dit Akkoord de
afspraken over de herijking van de EHS vastgelegd. Hierin is de ambitie
opgenomen om tot 2021 1506 hectare nieuwe natuur, als onderdeel van de
EHS te realiseren. Ook worden gebieden nog te realiseren nieuwe natuur
ter grootte van circa 4500 ha uit de EHS gehaald. Van deze gebieden wordt
circa 3000 ha in een nieuwe zogenoemde groene contour gelegd, waar op
vrijwillige basis nieuwe natuur kan worden ontwikkeld. Deze nieuwe natuur
wordt na realisatie toegevoegd aan de EHS. In het Akkoord van Utrecht is
tevens afgesproken dat de partijen er zorg voor dragen dat ongewenste
externe werking van NB-wetgebieden, buiten Natura2000, wordt
voorkomen.
De Agenda Natuur is een beleidsmatige onderlegger van het
meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht.
De Agenda Natuur wordt gebruikt als routekaart en bevat concrete
aanbevelingen op hoofdlijnen voor de aanpak van het natuurbeleid.
Agrarisch natuurbeheer betreft het beheer van natuurdoeltypen die
gebonden zijn aan landbouwgronden, zoals akkerkruiden, weidevogels en
bloemrijke graslanden en slootranden.
De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een meerjarenprogramma (2007 2013) waarin provincie, gemeenten, boeren en maatschappelijke
organisaties werken aan een krachtig landelijk gebied. De uitvoering van
de AVP loopt via zogenaamde gebiedsprogramma's: Gebiedsprogramma
Utrecht-West en Gebiedsprogramma Gelderse vallei/Heuvelrug/Kromme
Rijn. In de gebiedsprogramma's zijn de tussen de provincie en het gebied
overeengekomen doelen beschreven.
Het Kaderdocument AVP bevat een beschrijving van het AVP-programma,
de financiering daarvan, de werkwijze, de organisatie en de monitoring en
verantwoording. Het AVP programma is een breed en integraal programma
met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en milieu, landschap,
cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid. De provincie investeert
met dit programma ruim €150 miljoen in de periode 2012-2015.
BARRO is de afkorting voor het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke
Ordening (BARRO). Het BARRO voorziet in de juridische borging van het
nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van
andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen
inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.
Een Natura 2000 beheerplan is een beschrijving van de
instandhoudingsdoelen en bijbehorende maatregelen voor het beheer van
een Natura 2000-gebied
In het bestuursakkoord natuur zijn afspraken gemaakt over
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk en de provincies over het
Nederlandse natuurbeleid. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheid en
financiële middelen zijn overgeheveld van het Rijk naar provincies.
Daarmee valt de uitvoering van het natuurbeleid onder de
verantwoordelijkheid van de provincies. Dit geldt ook voor de herijking van
de EHS. Voor de realisatie van de opgaven stelt het rijk geld en grond
beschikbaar.
Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan
levensvormen. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor
de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige
biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit
vergelijkbare gebieden.
In 1992 heeft Nederland, samen met 186 andere landen inclusief de EU,
het Biodiversiteitsverdrag ondertekend. Het verdrag is tot stand gekomen
op de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling,
die plaats had in Rio de Janeiro. De landen verplichten zich de
biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen als ook geëigende
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Botanisch beheer

Collectieve contracten

Commissie Jansen

Crowdfunding

Deltaprogramma

Eccosysteemdiensten

Ecologisch Beheer

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Ecologische verbindingszones

Faunabeheer
Faunapassages

Gebiedscommissies

maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de
biodiversiteit in de ontwikkelingslanden.
Bij botanisch beheer wordt een perceel grasland geheel niet bemest, zeer
beperkt beweid en laat in het seizoen gemaaid. Door deze maatregelen zal
verschraling van de bodem ontstaan. Hierdoor komen kruidenrijke
plantensoorten tot ontwikkeling.
Het collectieve contract vervangt vanaf 2016 de huidige individuele
contracten bij het agrarisch natuurbeheer. Collectieve contracten worden
afgesloten door één collectief voor deelnemende agrariërs die hiermee
aangeven tegen een bepaalde subsidie agrarisch natuurbeheer gedurende
zes jaar uit te voeren. Door de collectieve aanpak wordt het beheer
planmatig aangepakt en juist ingezet op die plekken waar dit het meeste
effect heeft.
Na de ondertekening van het bestuursakkoord natuur is deze commissie,
vernoemd naar haar voorzitter Geert Jansen, de oud-CdK van de provincie
Overijssel, opgesteld om de afspraken verder uit te werken. De commissie
heeft voorstellen gedaan voor de verdeling van de opgave en de daarvoor
beschikbare middelen. Provincies kiezen hierbij voor een herijkte
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gericht op het realiseren van de
internationale doelstellingen en op het nakomen van reeds gemaakte
afspraken.
Crowdfunding is in essentie 'collecteren op internet'. Organisaties en
individuen kunnen met behulp van hun eigen sociale netwerken op een
simpele manier geld en support werven onder een groot publiek.
Organisaties en individuen presenteren hun projecten door middel van een
pakkend filmpje. Zij vertellen daarin wat ze willen doen, hoeveel geld ze
nodig hebben en welke tegenprestatie de donateur krijgt.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid,
provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Het
Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat de huidige en volgende
generaties veilig zijn tegen het water en dat we de komende eeuw
beschikken over genoeg zoet water.
Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen
wordt geleverd. Het betreft het verstrekken van een product door een
ecosysteem (bijvoorbeeld drinkwater), of van een regulerende dienst
(bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), of van een culturele dienst
(bijvoorbeeld gelegenheid geven tot recreatie).
Ecologische beheer is een vorm van het beheren van groen waarbij de
inheemse flora en fauna centraal staan. Bij ecologisch beheer wordt er
gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te
geven zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. De
soortensamenstelling van een stuk groen wordt grotendeels bepaald door
natuurlijke concurrentie en bijgestuurd door de beheerder.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van
bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland.
Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid, waarbij de kwaliteit
van de natuur in Nederland moet stabiliseren. De ecologische
hoofdstructuur levert samen met het Natura 2000-netwerk, een bijdrage
aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. De
provincies worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de realisatie en
behoud van de EHS.
Een ecologische verbinding is een verbinding tussen natuurgebieden (met
nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische
hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het
migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.
Faunabeheer is het gerichte bescherming/beheer van wilde inheemse
diersoorten.
Een faunapassage is een voorziening voor dieren om ongedwongen en op
een veilige manier de andere kant van een weg te bereiken.
Faunapassages zijn over het algemeen civieltechnische kunstwerken
(buizen, bruggen, duikers, viaducten).
De gebiedscommissies zijn bestuurlijke overlegorganen waarin de
gebiedsorganisaties zitten. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
de gebiedsprogramma's. Onder iedere gebiedscommissie hangt een
programmabureau. De programmabureaus zijn uitvoerende organisaties en
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Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB)

Groene Contour

Habitattype
Hoofdlijnennotitie

ILG

Kaderrichtlijn water (KRW)

Kernrandzone

Kleine landschapselementen
Kwaliteitsgids Utrechtse
Landschappen

Landschapsfondsen

werken onder directe verantwoordelijkheid van de gebiedscommissies. Zij
zorgen ervoor dat projecten worden opgestart en daarmee doelen worden
gerealiseerd.
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het landbouwbeleid dat is
vastgesteld door de Europese Unie. De EU ziet toe op, regelt en
subsidieert de landbouw in alle lidstaten. Van origine ligt de focus op het
creëren van een veilige Europese binnenmarkt die voorziet in voldoende
voedsel voor alle EU-burgers. De financiële ondersteuning voor agrarische
productie wordt na 2013 vergroend. Voor duurzame agrarische productie
en ‘groene activiteiten’, zoals natuurbeheer, wordt meer
gemeenschapsgeld beschikbaar gemaakt. Andere steun aan agrariërs
wordt juist flink teruggeschroefd.
De groene contour is een begrenzing van een deel van het landelijk gebied
waar de provincie zelf geen ecologische hoofdstructuur realiseert, maar
waar wel kansen voor anderen liggen om duurzame ecologische
kwaliteiten te ontwikkelen. In en aangrenzend aan deze gebieden
stimuleert de provincie de vrijwillige realisatie van nieuwe natuur via onder
andere het instrument rood-voor-groen. Op de “groene contour” is het ‘nee,
tenzij’- regime niet van toepassing. In deze gebieden geldt als enige
aanvullende beperking op ons algemene beleid voor het landelijk gebied
dat wij zullen voorkomen dat onomkeerbare ingrepen en processen, zoals
grootschalige verstedelijking, het realiseren van natuur in deze gebieden
onmogelijk maken. De nieuwe natuur die hier gerealiseerd wordt, wordt
opgenomen in de EHS.
Een habitattype is ecosysteemtype op het land of water met karakteristieke
geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel
natuurlijk als half-natuurlijk kunnen zijn.
In vervolg op het Bestuursakkoord natuur werken Rijk en provincies
momenteel samen met maatschappelijke organisaties aan een
hoofdlijnennotitie met kaders en ambities voor het gebiedsgericht deel van
het natuurbeleid. De hoofdlijnennotitie gaat in op belangrijke onderdelen
van de instrumentatie van het natuurbeleid in Nederland, zoals de robuuste
EHS, het agrarisch natuurbeheer en de inzet van de € 200 mln.
beleidsintensivering uit het Regeerakkoord. De hoofdlijnennotitie geeft
richting aan de ambities van rijk en provincies op deze punten.
Investeringsbudget Landelijk Gebied is een financieringsregeling om het
landelijk gebied mooi en vitaal te houden, die volgt uit de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (WILG). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het ILG ligt bij de provincie.
Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen en een goede
waterkwaliteit belangrijk is, zijn internationale afspraken nodig. Daarom is
sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze
moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in
Europa in 2015 op orde is. In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de
Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en
instrumenten. De Minister van Infrastructuur en Milieu is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. Zij is dit mede
namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies,
waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de
samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen
vastgelegd.
De zone in het landelijk gebied rondom een bebouwingskern. De provincie
ziet mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied te vergroten, zodat de
kernrandzones waardevoller en toegankelijk worden voor de bewoners van
de steden en dorpen. Om dit te bereiken maakt de provincie samen met
gemeenten een visie op hun kernrandzone(s) te bepalen en ontwikkelen.
Binnen deze samenhangende visie biedt de provincie ruimte voor
kleinschalige woningbouw.
Kleine landschapselementen zijn 'kleine' natuurelementen die het
landschap mee vorm geven: bomenrijen, hagen, houtwallen, knotwilgen
hoogstamboomgaarden en paddenpoelen.
De gids beschrijft de huidige landschapskwaliteiten, alsmede hoe we
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen sturen en welke kwalitatieve
randvoorwaarden het landschap aan deze ontwikkelingen meegeeft om
deze sterker en mooier te maken. De Kwaliteitsgids is een onderdeel van
het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP).
Een landschapsfonds is een initiatief van een of meerdere lokale of
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regionale organisaties om (financiële, maar eventueel ook andere)
middelen te werven voor beheer en/of inrichting van het landschap in een
bepaalde streek. Het hoofddoel van een landschapsfonds is de kwaliteiten
van het landschap behouden en verbeteren.
Doel van de landschapsverordening is de bescherming van de
natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en
archeologische waarden tegen ingrepen die deze waarden
onaanvaardbaar schaden.
De leefgebiedenbenadering staat voor een bundeling van te
beschermen soorten binnen bepaalde typen van gebieden (habitats).
Hierdoor kan voor een grote groep van bedreigde soorten in een bepaalde
omgeving een samenhangend pakket van activiteiten wordt gebundeld.
Lumpsum betekent een vastgestelde prijs voor een gespecificeerd
totaalpakket of een project. Deze aanpak wordt ook voor het
Subsidiestelsel voor Natuur en Landschap (SNL) toepast.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op
het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt
de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van
biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden
(habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming.
De provincie geeft via het natuurbeheerplan sturing aan het subsidiestelsel
voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL). In het natuurbeheerplan wordt
aangegeven op welke locatie gebruik gemaakt kan worden van de
subsidieregeling en welke beheertype aangevraagd kan worden. Ook geeft
het natuurbeheerplan sturing aan de kwaliteitsimpulsen.
Waardevolle en specifieke aspecten die in de natuur of het landschap
aanwezig zijn waarvoor extra bescherming gegeven wordt. Bijv. openheid,
ruimte, stilte, donkerte en landschappelijke kwaliteit.
De overheid heeft de Natuurschoonwet 1928 (NSW) in het leven geroepen
om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand te
bevorderen. De NSW biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van
een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen. De NSW
is geen subsidieregeling; er worden in het kader van de NSW geen
bijdragen in beheer en onderhoud verstrekt.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie (van
85 kilometer lang, tussen Muiden en de Biesbosch) uit de Nederlandse
geschiedenis. Vanaf zo'n 1870 tot en met de Tweede Wereldoorlog werd
het gebied bij dreiging onder water gezet om vijanden tegen te houden.
Tegenwoordig is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een prachtig
natuurgebied met forten, groepschuilplaatsen en waterstaatkundige
werken. Deels zichtbaar, deels verborgen in het landschap.
Particulier natuurbeheer betreft de permanente omvorming van agrarische
gronden naar natuurterreinen binnen de EHS. De gronden blijven in bezit
van de eigenaar. Voor de realisatie van deze natuur is subsidie voor zowel
de waardedaling van de grond als kosten voor de inrichting en het beheer
van het terrein beschikbaar.
De Ecologische hoofdstructuur is planologisch beschermd met het ‘nee,
tenzij’-principe. Nieuwe plannen, projecten en activiteiten zijn niet
toegestaan als zij het gebied aantasten, tenzij er geen alternatieven zijn.
Ook moet de activiteit een groot openbaar belang hebben. Provincies
wijzen de EHS gebieden aan en leggen deze vast in de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie.
Het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) is een
uitwerking van het Actieplan binnen de vastgestelde lijnen van de
Kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling. Vanuit dit programma
wil de provincie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, en een
toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit en efficiënter ruimtegebruik
realiseren.
Een programmabureau is een uitvoeringsorgaan van de
gebiedscommissies en draagt zorg de uitvoering van het beleid voor het
landelijk gebied in de provincie Utrecht. De rol van het programmabureau is
faciliterend en regisserend op het uitvoeringsproces en zij geven
informatie, hulp en advies aan de bewoners van het desbetreffende gebied.
De Programmatische Aanpak Stikstof heeft tot doel economische
ontwikkelingen, zoals uitbreiding van veehouderijen en industrie, samen te
laten gaan met het realiseren van Natura 2000-doelen. In Natura 2000-
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gebieden is de neerslag van stikstof een probleem en door uitbreiding van
veehouderijen kan deze neerslag worden verhoogd. Om de
stikstofneerslag te laten dalen is een samenhangend plan, met
maatregelen in Natura 2000-gebieden en bij de landbouw nodig om de
achteruitgang van biodiversiteit mogelijk te doen verminderen of te
stoppen.
Deze commissie is ingesteld op verzoek van Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten en in 2009 geïnstalleerd door de Commissaris van de
Koningin. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vragen de
commissie advies over onderwerpen of beleidsplannen over ruimtelijke
ordening, mobiliteit, milieu, water, groen, duurzaamheid, stedelijke
ontwikkeling en ontwikkeling landelijk gebied. Daarnaast kan de commissie
zelf onderwerpen kiezen om advies over uit te brengen. De PCL adviseert
integraal en op hoofdlijnen. Dit betekent dat de commissie zich richt op de
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. De commissie
adviseert in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling, wanneer de
provincie nog beleidskeuzes moet maken.
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is het het ruimtelijke beleid van
de provincie voor de periode 2013-2028 vastgelegd.
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening staan de regels van de provincie
waaraan gemeenten zich moeten houden bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Overhoeken zijn delen van de natuur of het landschap die geen functie
hebben, vaak gelegen bij infrastructuur. Vaak is een overhoek begroeid met
ruigte omdat er geen beheer plaatsvindt.
Deze raad is een onafhankelijk adviescollege voor de Nederlandse
regering en het parlement over de fysieke leefomgeving. De Raad is in
januari 2012 bij wet ingesteld. De taak van de raad is de advisering van
regering en beide kamers der Staten-Generaal over strategische
beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de
leefomgeving en infrastructuur.
Een recreatiezone is een zone gelegen in het landelijk gebied van de
stadsgewesten Utrecht en Amersfoort waarin vooral het recreatieve gebruik
wordt gestimuleerd. Het gaat daarbij om bovenlokale
recreatievoorzieningen die gericht kunnen zijn op zowel extensief als
intensief recreatief gebruik. In de recreatiezone rondom het stadsgewest
Utrecht zijn ook de RodS-gebieden gelegen.
Een regionale kering is een dijk (boezemkade) met een lokaal of regionaal
karakter.
Rood voor groen constructie is een instrument waarbij rode ontwikkelingen
– de realisatie van nieuwe of vervangende bebouwing of infrastructuur –
mogelijk zijn, als deze bijdragen aan c.q. in ruil voor het realiseren van
groene-, recreatieve-, of blauwe kwaliteitsambities.
Ruimte voor de Rivier is een Planologische kernbeslissing met als
doelstelling het tegengaan van overstromingen van de grote rivieren
(inclusief de IJssel) en het verbeteren van de 'ruimtelijke kwaliteit' van het
rivierengebied.
Ruimtelijk Actie Programma, programma dat is opgesteld om het ruimtelijke
beleid uit de PRS uit te voeren.
Het Streekplan is de voorganger van de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie.
Stroomgebiedsplannen zijn plannen waarin Nederlandse delen van het
stroomgebied van een waterlichaam worden beschreven, de doelen voor
de oppervlakte en grondwaterlichamen en een samenvatting van de
maatregelen die genomen gaan worden.
Dit is door de provincies gezamenlijk is opgezet. Terreinbeherende
organisaties, particuliere grondeigenaren en agrariërs die landbouwgrond
beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting
van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.
Dit beleid richt zich op planten- en diersoorten die bedreigd worden in hun
voortbestaan. Soorten die gebonden zijn aan karakteristieke Utrechtse
natuur krijgen daarbij speciale aandacht. Gericht beleid is voor deze
soorten (tijdelijk) nodig om de soort door een moeilijke periode heen te
helpen, totdat de leefomgeving duurzaam is hersteld.
Stikstofdepositie is de grensoverschrijdende luchtverontreiniging van
minerale stoffen en gassen die op een vaste ondergrond neerdalen.
Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een 'natuurlijk knooppunt', waar
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diverse fiets-, vaar-, skate- en wandelroutes beginnen. Bij elke TOP geeft
een informatiepaneel met kaarten van de omgeving en borden de juiste
richting naar de verschillende routes. De TOP's zijn meestal gesitueerd bij
gratis parkeerplaatsen; sommige zijn ook bij een NS-station geplaatst,
zodat ook treinreizigers van de TOP gebruik kunnen maken.
Is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten
opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere
kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) lokaal grondwater
vervangt.
Veel landbouw- en natuurgebieden worden steeds vaker doorsneden door
infrastuctuur. Hierdoor kunnen leefgebieden te klein worden en zodanig
verspreid komen te liggen dat uitwisseling van populaties wordt bemoeilijkt.
Deze visie schetst de belangrijkste strategische opgaven voor de periode
tot 2020. Aan deze opgaven willen we de komende jaren samen met onze
partners invulling geven. Het stuk is inhoudelijk verbonden met andere
relevant beleid als landelijk gebied, ruimte, natuur en landschap, mobiliteit,
erfgoed, water en milieu. De visie beantwoordt de 'wat-vraag' en dient als
input voor de toekomstdiscussie met de recreatieschappen.
De Vogel- en Habitat Richtlijnen zijn richtlijnen van de Europese Unie
waarin aangegeven wordt welke soorten en natuurgebieden (habitats)
beschermd moeten worden door de lidstaten. De vogelrichtlijn bevat een
lijst met 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten
en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten
speciale beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden) worden aangewezen.
In de Habitatsrichtlijn worden circa 500 plantensoorten, 200 diersoorten
(geen vogels, omdat deze al onder de vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats
genoemd. De gebieden die vallen onder de beide richtlijnen moeten
uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk
wordt de Natura 2000 genoemd. De Natura 2000 gebieden tonen gelijkenis
met de EHS, maar het beschermingsregime van Natura 2000 is veel
strenger. De Vogel- en Habitatrichtlijn worden in Nederland vertaald naar
de nationale natuurwetgeving.
Weidevogelbeheer is een pakket van maatregelen dat zich richt op het
behoud van weidevogels. Nederland vormt een belangrijk broedgebied
voor weidevogels. Voor de bescherming van deze weidevogels is een
subsidie beschikbaar. Agrariërs kunnen deze subsidie via de SNL
aanvragen voor de bedrijfsschade die hiermee ontstaat.
De weidevogelvisie is een beleidsdocument waarin wordt beschreven hoe
het duurzaam behoud van de prioritaire weidevogels in de provincie
Utrecht wordt vormgegeven. Hiervoor worden een beperkt aantal
weidevogelkerngebieden aangewezen, welke uiterlijk in 2015 in het
natuurbeheerplan worden begrensd.
Natuurbescherming in Nederland is in meerdere wetten vastgelegd.
Daarom wil de overheid de wetgeving voor natuurbescherming
vereenvoudigen. Het kabinet wil de Flora- en Faunawet, de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samenvoegen tot de nieuwe
Wet natuurbescherming. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De
inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de
Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.
Een gebied dat opgedeeld is in deelgebieden of zones. Bij natuurgebieden
worden er bepaalde zones aangewezen waar geen recreanten of vissers
mogen komen of worden zones aangelegd die juist extra aantrekkelijk zijn
voor bijvoorbeeld recreanten. Zonering biedt de mogelijkheid om recreatieen natuurfuncties goed samen te laten gaan in een natuurgebied.
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Bijlage 2 Veranderende kaders
Inleiding
In deze bijlage wordt ingegaan op bestaande wet en regelgeving, waarbij de meest relevante zaken
worden aangestipt.
Europese Kaders
De Europese kaders zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het natuurbeleid. Van
belang is met name Natura2000; een Europees netwerk van waardevolle, te beschermen
natuurgebieden die zijn aangewezen onder de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Doel is de achteruitgang
van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Voor elk
gebied wordt de begrenzing en de instandhoudingsdoelen vastgesteld. Hierin staat beschreven welke
flora- en faunadoelen of –soorten in een gebied behouden moeten blijven of ontwikkeld moeten
worden. Voor deze gebieden worden beheerplannen die 6 jaar gelden gemaakt, waarin staat welke
maatregelen er in die periode genomen moeten worden om de doelen te behalen.
Daarnaast werkt Europa aan een nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB heeft
veel invloed op de mate waarin agrariërs in de bedrijfsvoering maatregelen uitvoeren ten behoeve van
natuur- en landschapskwaliteiten.
Van belang is ook de Kaderrichtlijn Water (KRW), die voorschrijft aan welke chemische en ecologische
kwaliteiten oppervlaktewaterlichamen dienen te voldoen. In het kader van deze KRW zijn
stroomgebiedbeheerplannen opgesteld.
Kaders Rijk / Wetgeving
Tot voor kort bepaalde het Rijk de kaders en beleidsdoelen voor het natuurbeleid. De provincies waren
primair verantwoordelijk voor de verdere concretisering van die beleidsdoelen op provinciaal niveau.
De ruimte voor eigen invulling van het natuurbeleid voor provincies was beperkt. Naast de
concretisering van het rijksbeleid richtte de provincie zich op die onderdelen die niet door het Rijk
werden opgepakt (bijv. het beheer van kleine landschapselementen).
Met de Bestuursovereenkomst ILG, die in 2006 werd gesloten, kregen de provincies een grotere
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beleidsdoelen, maar deze was gekoppeld aan een vrij
gedetailleerde rapportageverplichting aan het Rijk. De provincie kregen vooral meer
verantwoordelijkheid over de inzet van het beschikbare instrumentarium (zoals grondverwerving en de
inzet van de Dienst Landelijk Gebied (DLG)).
In 2011 heeft het kabinet aangekondigd het Natuurbeleid verder te decentraliseren naar de provincies.
Tegelijkertijd heeft het Rijk een omvangrijke bezuiniging van € 600 mln op het natuurbeleid
doorgevoerd. Als gevolg van deze bezuiniging richt het Rijk zich nog alleen nog op de internationale
verplichtingen.
Ook met de decentralisatie stelt het Rijk kaders. Zo blijft het Rijk richting de Europese Commissie
verantwoordelijk voor de Europese verplichtingen. In de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR)
heeft het Rijk de EHS benoemd als nationaal belang, vanwege de functie van de EHS voor het
bereiken van die Europese verplichtingen. Ook de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de huidige
natuurwetgeving gaat bundelen, gaat na de decentralisatie een belangrijk kader vormen voor de
provincies. Door het Rijk is voorzien dat deze nieuwe wet medio 2014 van kracht zal worden.
Bestuursakkoord natuur en hoofdlijnennotitie natuur
Bestuursakkoord Natuur
Op 20 september 2011 hebben Rijk en IPO een akkoord gesloten over de decentralisatie van het
natuurbeleid. Op respectievelijk 7 december 2011 en 8 februari 2012 zijn nadere afspraken over het
akkoord en de uitvoering ervan vastgesteld.
Het Kabinet Rutte 1 heeft het natuurbeleid gedecentraliseerd aan de provincies. In het
Bestuursakkoord Natuur zijn afspraken gemaakt over de bezuinigingen op natuur en over de
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decentralisatie van natuurtaken. Onderdeel hiervan zijn onder meer taken die betrekking hebben op
de nieuwe Wet Natuurbescherming.
Met de decentralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van de EHS
volledig bij de provincies. De provincies dragen zorg voor de realisatie van een herijkte EHS. Daarbij
richten de provincies zich primair op de realisatie van de internationale afspraken en het nakomen van
al aangegane juridische afspraken. Uitgangspunt is dat realisatie van de herijkte EHS onder meer
gebeurt via middelen die beschikbaar komend uit de verkoop van reeds eerder verworven gronden.
Hoofdlijnennotitie ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland
Het Kabinet Rutte-2 stelt extra geld beschikbaar voor natuur, en draait daarmee een deel van de
bezuinigingen van het Kabinet Rutte 1 terug. In de hoofdlijnennotitie zijn nadere afspraken gemaakt
tussen het Rijk en de provincies over de inzet van deze gelden voor het natuurbeleid. Hierbij is onder
meer afgesproken dat het agrarisch natuurbeheer onder provinciale regie komt te vallen. Ook komt
geld beschikbaar voor de realisatie van de herijkte EHS.
Als onderdeel van deze hoofdlijnennotitie hebben de provincies een overeenkomst gesloten met de
zogenaamde convenantspartijen over de uitvoering van de hoofdlijnennotitie.
Met de afspraken in het bestuursakkoord natuur en de hoofdlijnennotitie heeft de provincie de
verantwoordelijkheid gekregen voor de invulling en realisatie van het natuurbeleid. Het Rijk blijft
richting Brussel wel verantwoordelijk voor het nakomen van Europese afspraken. Ook zal sprake zijn
van een beperktere verantwoordingsverplichting voor de provincies dan het geval was bij het ILG. De
verantwoording zal zich primair richten op de realisatie van de internationale doelen. De provincie
heeft nu de ruimte en verantwoordelijkheid om het natuurbeleid op een effectieve manier invulling te
geven.
Als invulling van onder meer het bestuursakkoord natuur, wordt verankering in nationale wetgeving
voorbereid. Het meest waarschijnlijk is dat dit in nieuwe wetgeving zal gebeuren, maar niet uitgesloten
is dat aanpassingen van bestaande wetgeving daar aan voor af gaat. Implementatie in provinciale
regelgeving zal volgen op nieuwe of aangepaste wetgeving. Het ligt in de rede om maatschappelijke
partners te betrekken zodra provinciale implementatie wordt voorbereid.
Provinciale kaders
De provinciale kaders worden voor een belangrijk deel bepaald door nationale wetgeving. Zo stelt de
provincie kaders vast voor de uitvoering van de bestaande natuurbeschermingswet en flora- en
faunawet. Dat doet de provincie bijvoorbeeld met de vaststelling van de beleidsnota Flora- en
faunawet en de beleidsnota Edelhert, damhert en wild zwijn. Veranderende wetgeving (zoals de
nieuwe Wet Natuurbescherming) leidt uiteraard ook tot verandering van deze provinciale kaders. Ook
de Landschapsverordening 2011 zorgt voor een bescherming van natuurwaarden, bijvoorbeeld door
het ongewenste dempingen van sloten te voorkomen, het voorkomen van ophogingen of het
voorkomen van ingrepen in de zone land/water door afmeren.
Samen met maatschappelijke organisaties (de Ganzen-7) hebben de gezamenlijke provincies een
akkoord gesloten om de spanning tussen de succesvolle vestiging en uitbreiding van diverse
ganzensoorten en de groeiende schade door deze vogels te beperken. De komende vijf jaren zullen
gezamenlijke partijen binnen de kaders van dit akkoord invulling geven aan deze beperking. Ook op
ander vlak, de vliegveiligheid van Schiphol, is met betrokkenen een convenant gesloten voor een
aanpak om het risico van vogelaanvaringen in de lucht te beperken.
De provincie stelt daarnaast ook eigen kaders vast ten aanzien van de uitvoering van het beleid. Deze
kaders hebben deels betrekking op de verdere uitwerking van de eigen beleidsdoelstellingen, zoals
recentelijk in de Weidevogelvisie (waarin een verkenning is gedaan naar een effectiever
weidevogelbeleid). Voor de uitvoering van het natuurbeleid in de gebieden stelt de provincie kaders
vast in het Kaderdocument AVP.
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS)
Belangrijk is de vertaling van het natuurbeleid naar het planologische beleid. Die vertaling vindt plaats
in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en bijbehorende provinciale Ruimtelijke
Verordening 2012 (PRV). Ook in het provinciaal ruimtelijk beleid zetten we in op het in stand houden
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en waar mogelijk verbeteren van de biodiversiteit. Met de PRS stelt de provincie ruimtelijke kaders
vast conform de Wro. Voor natuur wordt in de PRS onderscheid gemaakt in 3 categorieën:
De Ecologische Hoofdstructuur, beschermd via het nee, tenzij-beginsel;
De Groene Contour, beschermd tegen grote onomkeerbare ingrepen;
Natuurwaarden buiten de EHS, waarbij de gemeenten verzocht worden in hun
bestemmingsplannen rekening te houden met deze natuurwaarden.
Akkoord van Utrecht
In 2010 heeft het kabinet Rutte 1 een forse bezuiniging op het natuurbeleid aangekondigd, welke
onder meer vorm krijgt met een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit kabinetsvoornemen
was reden voor de provincie en haar maatschappelijke partners om in gesprek te gaan over een
nieuwe gezamenlijke ambitie ten aanzien van de EHS in de provincie Utrecht. Op 9 juni 2011 hebben
provincie en maatschappelijke partners (Natuurorganisaties, LTO Noord, Utrechtse Particulier
Grondbezit, NMU, de agrarisch natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht en de
Reconstructiecommissie) het Akkoord van Utrecht ondertekend. In dit Akkoord van Utrecht is over de
6000 ha natuur die nog niet was gerealiseerd afgesproken:





De partijen spannen zich in om 1506 ha nieuwe natuur de realiseren die onderdeel uitmaakt van
de EHS. Het gaat om natuur van nationale en internationale waarde.
3000 ha wordt in de groene contour geplaatst. Deze hectares zijn van belang voor het
functioneren van de EHS, maar vooralsnog zijn er geen middelen beschikbaar voor de realisatie
hiervan. Binnen deze groene contour is het mogelijk om op vrijwillige wijze, met vernieuwende
arrangementen, natuur te ontwikkelen. De gronden maken geen onderdeel uit van de EHS, maar
worden wel beschermd tegen grote onomkeerbare ingrepen. Als in de groene contour nieuwe
natuur wordt gerealiseerd dan worden deze gronden in de EHS gebracht.
1500 ha wordt minder van belang geacht voor het functioneren van de EHS. De partijen hebben
geen ambitie meer om deze hectares te realiseren.

Daarnaast is in het Akkoord van Utrecht afgesproken om de ongewenste externe werking van
beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000 landelijk en provinciaal aan te pakken.
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Kaart 1 – Ecologische Hoofdstructuur PRS
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Kaart 2 – Visie Natuurbeleid 2.0
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