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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Natuurbeleid 2.0 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 4 november 2013 hebben Provinciale Staten ‘Natuurbeleid 2.0; Utrecht, Netwerk van Natuur’ vastgesteld. Met 
Natuurbeleid 2.0 is een actueel beleidsplan voor het Utrechtse natuurbeleid opgesteld. Aanleiding voor het 
opstellen hiervan waren de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies, waardoor natuur nu een 
kerntaak van de provincie is, en de bezuinigingen vanuit het Rijk op het natuurbeleid.  
  
In het Natuurbeleid 2.0 staat de toekomstbestendige natuur centraal. De aanpak in het Natuurbeleid 2.0 is zowel 
maatschappelijk, ecologisch en fysiek als financieel robuust van opzet.  
Het natuurbeleid is in vier pijlers uitgewerkt: 
Pijler 1: Natuur in een robuust netwerk; 
Pijler 2: Systeemgericht en op hoofdlijnen; 
Pijler 3: Beleven en betrekken; 
Pijler 4: Samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering.  
 
Er hebben inmiddels veel werkzaamheden plaatsgevonden ter uitvoering van het nieuwe natuurbeleid. In het 
kader van het Natuurbeleid 2.0 zijn in 2014 de Nota Uitvoering Grondstrategie, de herziene Beleidsnota Flora- en 
Faunawet, het Natuurbeheerplan 2015 en de Handreiking Verblijfsrecreatie en natuur vastgesteld en is 
bijgedragen aan de inhoud van het wetsvoorstel van de nieuwe Wet Natuurbescherming en is de impact geraamd 
van de nieuwe wettelijke taken. Ook is gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof, de actualisatie van de 
maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het hernieuwde agrarische natuurbeheer met een 
centrale rol voor de gebiedscollectieven. Tevens zijn nadere afspraken gemaakt in het kader van het Agenda 
Vitaal Platteland over het nieuwe natuurbeleid en is gestart met de uitwerking van de pijlers 3 (beleven en 
betrekken) en 4 (samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering), mede via de lancering van de website 
aantrekkelijkutrecht.nl en afspraken met onze samenwerkingspartners over de verdere invulling van deze pijlers.  
In de Voortgangsrapportage wordt per pijler overzicht gegeven in de voortgang van de werkzaamheden en wordt 
een doorkijk gegeven naar de nog uit te voeren werkzaamheden.  
 
Aanleiding 
Natuur is één van de kerntaken van de provincie. Het Natuurbeleid 2.0 geeft hier invulling aan. Het is belangrijk 
om u mee te nemen in de voortgang hiervan. April 2015 is een goed moment om de Voortgangsrapportage 
Natuurbeleid 2.0 ter informatie aan te bieden, in de nieuwe samenstelling van de Commissie RGW. 
 



 

  

Voorgeschiedenis 
Op 4 november 2013 is het Natuurbeleid 2.0 door Provinciale Staten vastgesteld. Vervolgens is een aantal 
besluiten door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten genomen waarmee uitvoering aan het Natuurbeleid 
2.0 wordt gegeven. 
 
Essentie / samenvatting: 
De uitwerking van het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht is in volle gang. Zo zijn onder andere de 
grondstrategie, het Natuurbeheerplan en praktische handreikingen voor gemeenten opgesteld. Aan de 
implementatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming, de Programmatische Aanpak Stikstof en het hernieuwde 
agrarische natuurbeheer met een centrale rol voor de gebiedscollectieven wordt gewerkt. Informatie voor 
inwoners en recreanten is beter toegankelijk via aantrekkelijkutrecht.nl.  
Samen met medeoverheden en onze maatschappelijke partners werken we aan de realisatie van het nieuwe 
natuurbeleid. Daarbij zetten we in op de volgende speerpunten: 
- een natuurnetwerk dat tegen een stootje kan, met meer aandacht voor het grotere geheel en wat minder voor 

kleinere gebieden;  
- beleefbare en toegankelijke natuur; 
- gezamenlijke verantwoordelijkheid;  
- nieuwe financieringsmodellen. 
De Voortgangsrapportage Natuurbeleid 2.0 gaat in op de reeds uitgevoerde werkzaamheden en geeft een 
doorkijk naar de nog uit te voeren werkzaamheden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Voortgangsrapportage gaat in op de al uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het 
Natuurbeleid 2.0 en geeft een doorkijk naar de nog uit te voeren werkzaamheden.  
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Volgende voortgangsrapportage Natuurbeleid 2.0 in 2016. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


