
 
 

Behandeling natuurbeleid 2.0  

tijdens de Statencommissie Ruimte, Groen & Water van de Provincie Utrecht 

Inspraakreactie Utrechts Particulier Grondbezit(UPG) 

d.d. 14 oktober 2013 

Het UPG heeft kennisgenomen van de nota Natuurbeleid 2.0, Utrecht, netwerk van natuur. 

Het UPG spreekt haar waardering uit over de zorgvuldige manier waarop het natuurbeleid 

met betrokken maatschappelijke organisaties en partijen tot stand is gekomen. In algemene 

zin kan het UPG zich vinden in het nieuwe natuurbeleid en de benadering via de vier pijlers: 

natuur als robuust netwerk, systeemgericht en op hoofdlijnen, beleven en betrekken en 

samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering. 

Echter om tot een goede en gedragen verdere uitvoering van het provinciale natuurbeleid te 

komen brengt het UPG de volgende punten in en vraagt zij Provinciale Staten dit binnen het 

provinciale natuurbeleid 2.0 verder te verankeren en te organiseren: 

1. De provincie heeft vanuit publiekmaatschappelijke betekenis van natuur & landschap de 

verantwoordelijkheid om structurele en duurzame financiering te organiseren voor het 

beheer van natuur- en bosgebieden zowel binnen als buiten de EHS.  

Het gaat om de financiering van de basale voorwaarden voor effectief beheer, zoals 

vergoeding van onkosten van onderhoud/beheer van bos en natuur, alsmede (het 

organiseren van) de financiering/organiseren van afgeleide kosten en zaken die bij 

beleving van de natuur om de hoek komen kijken. U moet hierbij denken aan 

onderwerpen als toezicht in het buitengebied, recreatieve zonering met bijbehorende 

recreatieve voorzieningen, de aansprakelijkheid bij provinciale routestructuren (op 

particuliere terreinen), aanvullende vergoedingen bij provinciale routestructuren, etc..  

 

2. Ook het UPG begrijpt dat de reguliere middelen de afgelopen periode minder zijn 

geworden en dat eigenaren ook zelf naar nieuwe verdienmodellen en financieringen 

moet kijken. Dat vrijwaart de provincie niet om haar positie en verantwoordelijkheid in 

te zetten om andere wegen van financiering te organiseren! Op dit moment constateert 

UPG dat er steeds meer sprake is van een onbalans: er zijn partijen die baat hebben bij 

het gebruik van natuur en bos waarvoor nagenoeg niet betaald wordt, en de 

eigenaren/beheerders die steeds meer alleen voor de kosten van het beheer opdraaien, 

zowel directe als indirecte kosten.  
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De provincie wordt gevraagd de mogelijkheden die haar ter beschikking staan (overleg, 

regelgeving, etc.) in te zetten om ervoor te zorgen dat de baat hebbende partijen 

financieel gaan afdragen aan de partijen (eigenaren/beheerders) die de kosten dragen.  

Voorbeelden hiervan die onderzocht en verder uitgewerkt moeten worden zijn 

bijvoorbeeld het meefinancieren van de gemeenten, van de recreatie- en horecasector 

of een drinkwaterbedrijf als Vitens die van de bosgebieden van de heuvelrug gebruik 

maken als infiltratiegebied. Door de positie die de provincie heeft in het 

drinkwaterbedrijf Vitens, zou de provincie hier actief invloed kunnen uitoefenen om tot 

nieuwe financiering van natuur te komen.  

 

3. De provincie wordt gevraagd om naast monitoring van natuur en bos, ook te monitoren 

hoe de omgevingsvoorwaarden voor natuur en bos zich ontwikkelen. Het UPG heeft met 

name zorg over de voortschrijdende verdroging van de kwelzones aan de randen van 

de Utrechtse Heuvelrug, waardoor zeldzame natuur verdwijnt en bijzondere 

cultuurhistorische waarden van landgoederen worden aangetast (waterpartijen, 

eeuwenoude bomen). Het UPG vraagt de provincie om de ontwikkeling van de kweldruk 

aan de noord- en zuidzijde van de Utrechtse Heuvelrug intensief te volgen met 

nauwgezette metingen. Het beleid van de provincie dient erop gericht te zijn dat niet 

alleen lokale, maar ook regionale maatregelen worden genomen om verdere verdroging 

tegen te gaan. 

Ook het intensief volgen van de luchtkwaliteit (neerslag van schadelijke stoffen voor 

natuur en bos) is van belang. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit dienen door de 

provincie tevens vergaande maatregelen genomen te worden. 
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