
 

 

 

MEMORANDUM 

2014RGW57 

 

 

 

 

 

DATUM 7-4-2014 

AAN Commissie RGW 

VAN R.W. Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Natuureffecten Hart van de Heuvelrug 

  

 

 
Aanleiding 

Door de statenfractie van GroenLinks is bij de vertrouwelijke behandeling van de mastergrondexploitatie 2013 
gevraagd om de maatschappelijke baten van het gerealiseerde groen in Hart van de Heuvelrug (HvdH) in beeld 
te brengen. In welke mate profiteert de natuur in het projectgebied Hart van de Heuvelrug van de verschillende 
maatregelen die in het kader van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug genomen zijn? 
 
Aan Decisio is gevraagd om een analyse uit te voeren. Bijgevoegd het resultaat van de analyse. Hierin staan de 
effecten op de natuurwaarden van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug. Omdat natuurwaarden moeilijk 
in geld uit te drukken zijn, is gebruikgemaakt van de natuurpuntensystematiek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving.  
 
Aanpak  

Om te bepalen of er sprake is van natuurwinst, is het belangrijk om te bepalen wat er zou zijn gebeurd wanneer 
er geen programma Hart van de Heuvelrug zou zijn geweest. Daarom is in dit onderzoek gewerkt met scenario’s, 
zoals een nulalternatief (huidige situatie zonder het programma) en het projectalternatief (huidige situatie met het 
programma).  
Op basis van de natuurpuntensystematiek van het Planbureau voor de Leefomgeving en de scenario’s is 
vervolgens de ‘natuurwinst’ van het programma Hart van de Heuvelrug berekend. In het rapport wordt deze 
berekening toegelicht. Daarbij is ook gesproken met diverse partijen die betrokken zijn geweest bij de groene 
projecten.  
Tenslotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de corridors nog beter te laten functioneren en om een 
monitoring op te zetten.  
 
Conclusies 

De conclusie is dat er een forse toename is van de natuurwaarde binnen het projectgebied Hart van de 
Heuvelrug. Daarmee onderbouwt dit onderzoek de meerwaarde van het programma Hart van de Heuvelrug 
waarin vooral is ingezet op de verbinding van de voorheen versnipperde natuur en het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied .  
Onderzocht is dat de waarde van de natuur in het gebied op termijn zal toenemen met 17 tot 53 procent; 
afhankelijk van het gekozen nulscenario.Wanneer nog een aantal knelpunten zou worden weggenomen kan de 
natuurwaarde nog groter worden: dan zou er sprake zijn van een toename van de natuurwaarde in het gebied 
van 44 tot 80 procent. 
Daarnaast is er sprake van maatschappelijk rendement: de verrommeling en versnippering van natuurgebieden is 
aangepakt, de stedelijke druk in het gebied is gereguleerd en er is ruimte gecreëerd voor recreatie.  
 
 


