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Voorwoord 

 
De natuur heeft een belangrijke plek in de Utrechtse samenleving. We bevinden ons op een relatief klein 
oppervlak met een grote verscheidenheid aan landschappen. Dit willen we behouden en verder ontwikkelen, 
zowel voor bewoners, bezoekers en bedrijven als voor de natuur. Daarmee willen we een belangrijke bijdrage 
leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van onze provincie. Door maatschappelijke veranderingen is 
hierbij een andere kijk nodig op de aanpak: meer samenwerking met onze partners. Dit biedt kansen voor het 
Utrechtse natuurnetwerk en alle betrokken organisaties en partijen. 
Om dit bereiken is het Bestuursakkoord Natuur in februari 2012 vastgesteld. Hiermee werd het natuurbeleid een 
kerntaak van de Provincie en niet meer zoals daarvoor van het Rijk. Het Natuurbeleid 2.0 stelt de kaders hiervoor 
vast. Deze kregen een vervolg in uitwerking in een grondstrategie en een Natuurbeheerplan. Hoofdlijnen van het 
nieuwe provinciale natuurbeleid zijn: inzet op een robuust netwerk in plaats van versnippering, meer aandacht 
voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden, sturen op hoofdlijnen en ecosystemen in plaats van 
individuele soorten, versterken van maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de burger en inzet op nieuwe 
financieringsmodellen zodat het natuurbeleid minder afhankelijk is van de overheid.  
Met deze voortgangsrapportage wil ik u graag aantonen welke voortgangen en successen het Natuurbeleid 2.0 
tot op heden heeft geboekt. Ik ben er trots op dat we dit op deze korte termijn met onze partners gerealiseerd 
hebben. Hiermee wordt duidelijk dat we op de goede weg zijn met de uitvoering van het nieuwe beleid.  
 

 

R.W. Krol 

Gedeputeerde RO, natuur en landbouw 
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1. Aanleiding voortgangsrapportage 
 
 
Op 4 november 2013 hebben Provinciale Staten ‘Natuurbeleid 2.0; Utrecht, Netwerk van Natuur’ vastgesteld. 
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. 
 
De belangrijkste koerswijzigingen in het Natuurbeleid 2.0 zijn:  

- Inzet op een robuust netwerk van natuur in plaats van losse, kleinere gebieden;  
- Sturen op hoofdlijnen en ecosystemen in plaats van op detail en individuele soorten;  
- Sterke inzet op integratie van andere beleidsvelden;  
- Meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur voor de mens;  
- Versterken van maatschappelijke verantwoordelijkheid;  
- Inzet op nieuwe financieringsmodellen, om het natuurbeleid minder afhankelijk te maken van 

overheidsfinanciering.  
 
Het natuurbeleid is hiertoe 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 deze 
rapportage wordt per pijler een overzicht gegeven in de voortgang van de werkzaamheden. Vervolgens wordt een 
doorkijk gegeven naar de werkzaamheden vanaf 2015. 
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Pijler 1: Natuur in een robuust netwerk  
 
 
Toekomstbestendige natuur staat centraal in het Natuurbeleid 2.0. Het Utrechtse netwerk van natuur is een 
belangrijk middel om deze toekomstbestendige natuur te realiseren. Het ‘Natuurnetwerk Nederland ‘ (voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur of EHS genoemd) vormt de ruggengraat van dit netwerk.  
Natuur in agrarische gebieden en het stedelijke gebied versterkt het Natuurnetwerk.  
Wij zetten in op de versterking van het totale netwerk van natuur in de provincie Utrecht.  
 
Onderstaand wordt achtereenvolgens ingegaan op het ‘Natuurnetwerk Nederland als ruggengraat’, ‘Groene 
ontwikkelingen als versterking van het netwerk’, ‘Natuur in het agrarisch gebied’ en ‘Natuur in en om de stad’. 
 
 

Natuurnetwerk Nederland als ruggengraat 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vormt de ruggengraat van het Utrechtse netwerk van natuur. Het betreft een 
robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen. 
 
Op basis van het bestuursakkoord natuur hebben wij de verantwoordelijkheid om natuurgebieden binnen het 
NNN te behouden en te beschermen en nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen. Wij geven in een goede 
samenwerking met onze maatschappelijke partners invulling aan deze verantwoordelijkheid. 
 
Natuur- en landschapsbeheer 

Wij stellen de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer via het ‘Natuurbeheerplan’. Het 
Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is en welke beheerdoelen hiervoor gelden. Daarnaast 
financiert de provincie een aanzienlijk deel van de kosten voor de ontwikkeling en het beheer van natuur door 
middel van subsidies. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze subsidies. Het 
Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschap bestaat uit twee subsidieverordeningen: de ‘Subsidieverordening 
Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ t.b.v. de financiering van het beheer van natuur, agrarische 
natuur en landschapselementen en de ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht’ 
voor eenmalige investeringen ter verbetering van de natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen). 
 
Op 16 september 2014 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheersplan 2015 vastgesteld. Grote 
beleidswijzigingen rondom het natuurbeheer hebben doorwerking gekregen in dit Natuurbeheerplan. Het betreft:  

- de wijziging van het landelijke beleid dat heeft geresulteerd in het Bestuursakkoord Natuur tussen het 
Rijk en de provincies; 

- de reactie van de provincie Utrecht samen met maatschappelijke organisaties op de landelijke 
bezuinigingen op het natuurbeleid in de vorm van het Akkoord van Utrecht;  

- het Natuurbeleid 2.0. 
 
In april 2015 stellen wij het Natuurbeheerplan 2016 vast, met een hernieuwd stelsel voor het agrarische 
natuurbeheer. Het Natuurbeheerplan 2016 is basis voor de volgens planning op 30 april 2015 door Provinciale 
Staten vast te stellen ’Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016’.  
 
Aan- en verkoop gronden 

Op 10 maart 2014 is de Nota Uitvoering Grondstrategie realisatie Akkoord van Utrecht vastgesteld door 
Provinciale Staten. Het betreft een samenhangend, hernieuwd strategisch grondkader op basis waarvan de aan- 
en verkoop van gronden kan worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om 1.506 hectare nieuw te ontwikkelen natuur, 
conform het Akkoord van Utrecht, die of wel gericht aangekocht kan worden of gerealiseerd kan worden via 
functiewijziging (particulier natuurbeheer) of gerealiseerd kan worden doordat een derde partij de benodigde 
gronden aankoopt, inricht en beheert (zelfrealisatie). 
 

 
 
Uit: Staat van Utrecht 2014 

 
Jaarlijks wordt een ‘Voortgangsrapportage Natuurnetwerk’ gemaakt. Voor de zomer 2015 wordt deze 
voortgangsrapportage natuur met gegevens over de verwerving, de inrichting en het beheer van gronden voor 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuw-natuurbeleid/robuust-netwerk/
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natuurgebieden ter informatie aan de Commissie RGW aangeboden. In de jaarrekening wordt ook over de 
voortgang van de uitvoering gerapporteerd onder programma 2 landelijk gebied. 
 
 
Realisatie van Natuurbeleid 2.0 via gebiedsprogramma’s 

Voor de realisatie van het Natuurbeleid 2.0 zijn de gebiedscommissies en gebiedsprogramma’s van groot belang.  
Voor de deelgebieden: 'Utrecht-West' en 'Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijn' zijn er gebiedsprogramma’s, met 
daarin de gestelde doelen en projecten. Gedeputeerde Staten hebben 28 augustus 2012 de gebiedsprogramma's 
2012-2015 vastgesteld. Uitvoering van de gebiedsprogramma’s vindt plaats via gebiedscommissies. Hierin zitten 
vertegenwoordigers vanuit het gebied, zoals wethouders, agrariërs en natuurbeschermers. Er zijn drie 
gebiedscommissies: Utrecht-West, Kromme Rijnstreek en Vallei en Heuvelrug. Ze zorgen in de streek voor 
draagvlak voor de realisering van de doelen en ambities van de provincie. Ook zorgen ze ervoor dat de ideeën 
vanuit de streek en de wensen van de provincie tegelijk worden uitgevoerd. Het programmabureau Utrecht-West 
ondersteunt de gebiedscommissie Utrecht-West en het programmabureau O-gen ondersteunt de 
gebiedscommissies Kromme Rijnstreek en Vallei en Heuvelrug. 
 
Met de gebiedscommissies en programmabureaus zijn nadere afspraken gemaakt over een aanvulling op de 
huidige gebiedsprogramma’s vanwege Natuurbeleid 2.0. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe op 3 juni 2014 de 
Notitie aanvulling AVP Gebiedsprogramma's 2014 vastgesteld. 
Het betreft mede afspraken over de keuze om prioriteit te leggen bij realisatie van gebieden met internationale 
waarden, zoals het onder provinciale regie uitvoeren van de ecologische herstelmaatregelen uit de 
gebiedsanalyses van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Ook over de verwerving van natuur zijn 
afspraken gemaakt. Voor de binnen het NNN-begrenzing liggende niet ingerichte gronden zijn de 
gebiedscommissies en programmabureaus gevraagd een programmatische aanpak op te stellen en de inrichting 
ten uitvoer te brengen. De prioriteit ligt hier bij de inrichting van de internationale natuur.  
Voor de realisatie van verdrogingsbestrijding zijn eveneens nadere afspraken gemaakt. Als gevolg van het 
vervallen van de rijksbijdrage voor de verdrogingsbestrijding en de herijking van het NNN was het nodig om voor 
een 15-tal gebieden nadere afspraken met de waterschappen te maken over de kosten en de uitvoering van 
projecten in het kader van het Convenant Verdrogingsbestrijding 2008. Ineen aantal natuurgebieden is de 
verdroging inmiddels succesvol bestreden. Voor de resterende gebieden zijn met de waterschappen afspraken 
gemaakt zodat de maatregelen tussen nu en eind 2018 worden gerealiseerd. 
 
Gebieden met natuurwaarden op internationale en nationale schaal 

Binnen het NNN liggen gebieden met natuurwaarden die op internationale en/of nationale schaal van groot 
belang zijn voor de biodiversiteit, namelijk Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.  
 
Natura 2000-gebieden 
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, onder 
meer door het realiseren van een netwerk van belangrijke natuurgebieden, het Natura 2000-netwerk. De 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten om deze doelstelling te realiseren.  
 
In deze richtlijnen is bepaald dat de lidstaten speciale Natura 2000-gebieden voor de kwetsbaarste soorten en 
habitattypen aanwijzen: de Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die geschikt zijn om het duurzaam 
voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. Het betreft in de provincie Utrecht 
het Binnenveld, Botshol, Kolland/Overlangbroek, Oostelijke Vechtplassen, Nieuwkoopse Plassen/Haeck, Gooi- en 
Eemmeer, Rijntakken en Uiterwaarden Lek. In het Utrechtse natuurbeleid nemen deze Natura 2000 gebieden een 
bijzondere positie in vanwege hun hoge kwaliteit aan biodiversiteit en de daarmee gepaard gaande internationale 
status.  
Het beheerplan beschrijft het Natura 2000-gebied, de doelen om het gebied in stand te houden en de 
maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren. Het beheerplan geeft aan onder welke voorwaarden 
activiteiten in het gebied kunnen (blijven) plaatsvinden. Ook wordt aangegeven voor welke (bestaande) 
activiteiten een vergunning nodig is en welke vergunningsvrij zijn. 
De maatregelen die nodig zijn in verband met de stikstofdepositie, zijn afkomstig uit de ‘PAS-gebiedsanalyses’ 
(op de Programmatische Aanpak Stikstof wordt nader ingegaan onder pijler 2). Ook de maatregelen die nodig zijn 
voor de Natura-doelen die geen verband houden met teveel stikstof (niet-PAS maatregelen) worden opgenomen 
in het beheerplan. 
 
Wij zijn verantwoordelijk/voortouwnemer voor het opstellen van de beheerplannen voor Binnenveld, Botshol en 
Kolland/Overlangbroek. Voor de overige beheerplannen zijn andere provincies en rijk 
verantwoordelijk/voortouwnemer. Wij participeren in die processen tot planvorming. De provincie Utrecht is mede 
bevoegd gezag en Gedeputeerde Staten stellen deze plannen vast. 
 
Vanwege het proces tot vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het peilbesluit voor het 
IJsselmeergebied (Eemmeer) is de vaststelling van de beheerplannen aangehouden. Voor de stikstofgevoelige 
gebieden (in Utrecht allemaal behalve het Eemmeer) zijn in 2014 de PAS-gebiedsanalyses gereed gekomen, 
zodat nu verder kan worden gegaan met de afronding van de beheerplannen. De komende tijd (2015/2016) zullen 
veel plannen in de inspraak gaan en vervolgens worden vastgesteld. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/binnenveld-%28incl-hel/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/botshol-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/kolland-langbroek/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/oostelijke-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/nieuwkoopse-plassen-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/gooi-eemmeer/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/gooi-eemmeer/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/uiterwaarden-lek-0/
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HR: Habitatrichtlijn 
VR: Vogelrichtlijn 
BN: Beschermd Natuurmonument 

 
Beschermde natuurmonumenten 
Beschermde natuurmonumenten zijn de nationaal aangewezen en door de Natuurbeschermingswet beschermde 
natuurgebieden. Er zijn natuurherstelplannen gemaakt voor deze gebieden. De uitvoering is in gang gezet en 
zorgt ervoor dat de kwaliteit van de natuur in deze gebieden verbetert. Hierdoor ontstaat er voor omliggende 
landbouwbedrijven een basis voor juridisch houdbare vergunningen ten behoeve van ontwikkelruimte. 
 
Ecologische verbindingen 

Met het behouden en creëren van ecologische verbindingszones worden de mogelijkheden van uitwisseling van 
soorten binnen het NNN vergroot. 
Belangrijke verbindingen maken onderdeel uit van het NNN. Voor die locaties waar ontwikkeling van extra 
hectares natuur nodig is, hebben wij in het Akkoord van Utrecht hectares nieuwe natuur gereserveerd. 
Maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bieden ook 
mogelijkheid om deze ecologische verbindingen te versterken. 
 
Op een aantal plaatsen wordt het NNN doorsneden door infrastructuur. Met faunapassages en 
verkeersremmende maatregelen in combinatie met kleine faunavoorzieningen gaan wij de versnippering door 
infrastructuur verminderen. 
Op basis van Natuurbeleid 2.0 en het coalitieakkoord 2011-2015 worden drie ecoducten gerealiseerd bij de 
provinciale wegen, namelijk bij de N226 (Maarsbergen – Leersum), N227 (Maarn - Doorn) en N237 (Utrecht – De 
Bilt). De voorbereidingen zijn gestart. Voor de faunapassages N237 Griftenstein, Biltse Rading en komingang 
Zeist hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeenten Utrecht en De Bilt en het 
Utrechts Landschap. 
Voor de ecoducten N226 en N227 vindt de projectvoorbereiding plaats. Daarbij wordt gezocht naar breed 
draagvlak bij de omwonenden en is samenhang met het convenant met de KAMM-landgoederen (Het Kombos, 
Anderstein, Huis te Maarn en Maarsbergen) relevant. Het realiseren van het ecoduct N226 roept nog diverse 
vragen op bij omwonenden. Voor de N227 is er draagvlak. De bouw van dit ecoduct wordt binnenkort 
aanbesteed. De bouw van het Hart van de Heuvelrugecoduct N237 ‘Boele Staal’ bij Soesterberg is in uitvoering. 
In 2014 is een grote faunatunnel gebouwd onder de N212 bij Wilnis.  
In het door Provinciale Staten vastgestelde mobiliteitsprogramma is € 2 mln. gereserveerd voor 
verkeersmaatregelen in relatie tot natuur. De maatregelen vanwege de oversteekbaarheid van fauna worden 
beoordeeld en meegenomen als onderdeel van de trajectaanpak wegen. 
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Groene ontwikkelingen als versterking van het netwerk 
 

Ook buiten het NNN liggen kansrijke gebieden die belangrijk zijn voor het versterken van ons natuurnetwerk, 
zoals natuur in de Groene contour en gebieden waar andere fysieke opgaven plaatsvinden waar 
natuurontwikkelingen aan kunnen meekoppelen. 
 
De Groene contour is, evenals het NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), vastgelegd in de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het gaat hierbij om 3.000 hectare grond die 
van belang is voor het functioneren van het NNN, maar waarvoor vooralsnog geen overheidsfinanciering 
beschikbaar is. De realisatie van de natuur in de Groene contour vindt tot nu toe slechts op zeer bescheiden 
schaal plaats. In samenwerking met onze partners (o.a. NMU) wordt de komende tijd uitgewerkt hoe een impuls 
aan de Groene contour gegeven kan worden. Gedacht wordt aan een denktank, taskforce, helpdesk e.d. 
Agendering en bespreking hiervan zal mogelijk via de Kopgroep Akkoord van Utrecht plaatsvinden. Onze rol zal 
zich daarbij beperken tot het faciliteren van deze processen, voor de financiering van de realisatie wordt een 
beroep gedaan op derden. 
 
Voor de versterking van het Natuurnetwerk worden koppelingen gelegd met andere opgaven. De Kaderrichtlijn 
Water (KRW) is hierbij belangrijk. In het kader van de versterking van de primaire keringen op basis van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en de regionale keringen op basis van onze Waterverordening zetten wij 
zwaar in op het meenemen van meekoppelkansen, mede voor natuur. Ook in het kader van Ruimte voor de 
Rivierprojecten (zoals Ruimte voor de Lek en de Obstakelverwijdering Elst), de Nieuwe Hollandse Waterlinie, etc. 
zijn koppelingen met de natuuropgave gelegd. 
 

 
Meekoppelen met maatregelen in het kader van het Deltaprogramma 
 
In het kader van het Deltaprogramma Rivieren is de afgelopen jaren een voorkeursstrategie, inclusief bijbehorend 
maatregelenpakket, ontwikkeld om het gebied rondom de Neder-Rijn en Lek tot 2100 veilig te krijgen en te houden tegen 

overstromingen vanuit deze rivier. Meekoppelkansen zijn daarbij 
door provincies, gemeenten, waterbeheerders en 
belangenorganisaties, onder trekkerschap van de provincie 
Utrecht, in beeld gebracht. Het betreft onder andere 
meekoppelkansen voor natuur op diverse plaatsen in het 
buitendijks gebied en op en bij de dijken. In de 
Projectoverstijgende verkenning Centraal Holland in het kader 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden deze 
meekoppelkansen nu nader verkend. Ook voor de Grebbedijk 
Deltadijk vindt nu een nadere verkenning plaats.  
Voor de opschaling van de Kleinschalige Wateraanvoer West-
Nederland vanwege de zoetwatervoorziening naar West-

Nederland (Deltaprogramma Zoetwater) is deze verkenning in 2015 opgestart, waarbij meekoppelkansen worden 
verkend. 
In het kader van de klimaatbestendige stad (onderdeel van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), waarbij 
wateroverlast, watertekort en hittestress centraal staan, zijn er meekoppelkansen voor natuur in en rond het stedelijk 
gebied.  

 

 
 

Natuur in het agrarisch gebied 
 

Ook in het agrarisch gebied komen plant- en diersoorten voor waarvoor wij op basis van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn een internationale verantwoordelijkheid dragen. De afgelopen decennia zijn de natuurwaarden in 
het agrarisch gebied sterk achteruitgegaan. Agrarisch natuurbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
behouden en versterken van de natuurwaarden. Wij willen onze subsidies voor agrarisch natuurbeheer effectiever 
en efficiënter inzetten.  
In april 2015 stellen we het Natuurbeheerplan 2016 vast, met een hernieuwd stelsel voor het agrarische 
natuurbeheer. De begrenzing en doelformulering van het agrarisch natuurbeheer zijn aangepast aan de nieuwe 
systematiek van het agrarisch natuurbeheer. De kern van het vernieuwde subsidiestelsel is dat er meer focus en 
samenwerking komt in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit moet leiden tot meer effectiviteit en 
efficiëntie door intensiever in te zetten op de meest kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer en door een 
meer samenhangend collectief beheer. 
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Vanaf 2016 kunnen alleen gecertificeerde agrarische collectieven subsidie voor agrarisch natuurbeheer 
ontvangen, vanwege de landelijke afspraken over het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer en het nieuwe 
Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2016. In Utrecht zijn er de volgende agrarische 
collectieven: Collectief Utrecht-Oost en West-Veluwe, Eemland, Lopikerwaard, De Venen en Vechtvallei, De 
Hollandse Venen, Vianen en Lange Ruige Weide.  
 
 

Natuur in en om de stad 
 
In en om het stedelijk gebied komen veel natuurwaarden voor. Inwoners vinden juist de natuur in de nabije 
leefomgeving belangrijk. Natuur in en nabij de stad levert tevens ‘groene diensten’ voor de inwoners op, zoals het 
verbeteren van de gezondheid en het tegengaan van hittestress. Wij vinden het belangrijk om het groen in de 
binnenstedelijke omgeving te behouden en te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor natuur in de stad ligt 
primair bij de gemeenten. Wij kiezen voor een faciliterende rol.  
 
Via het programma Recreatie om de Stad (programma RodS) leveren wij een bijdrage aan natuur om de stad. 
Het beperkte budget voor het programma gaat naar bovenlokale groene recreatiegebieden, dagrecreatieve 
voorzieningen en recreatieve verbindingen voor langzaam verkeer. Het programma RodS is onderdeel van 
Agenda Vitaal Platteland (AVP). Via recreatiezonering worden kwetsbare natuurgebieden ontlast. Sommige 
recreatiegebieden hebben bovendien zelf hoge natuurwaarden. 

 
Over het faciliteren van natuurinitiatieven hebben wij onlangs afspraken gemaakt. Veel mensen willen in hun 
eigen omgeving wat doen met ‘natuur’ (zoals het creëren van tijdelijke natuur, maar ook stadslandbouw e.d.), en 
zoeken daarbij plekken waar ze tegen geen of weinig betaling initiatieven kunnen ontwikkelen. Mogelijk kunnen 
braakliggende terreinen hiervoor (tijdelijk) worden benut. Gezamenlijk met onze samenwerkingspartners gaan we 
in beeld brengen hoe wij deze natuurinitiatieven kunnen faciliteren.  
 

 
Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap:  
“Voor Utrechts Landschap betekent het nieuwe beleid een belangrijke steun in de rug voor realisatie van 
grootschalige natuur en robuuste ecosystemen, zoals in de uiterwaarden en op de Heuvelrug. Dat betekent dat 
daar met verve aan gewerkt moet worden. Maar wij vinden ook de kleinere natuur dichtbij huis van groot belang. 
We willen dit koesteren, zowel in het kader van natuurbehoud als voor de mens. 
De rol van de mens in de natuur neemt toe, zowel in het beleid als in de praktijk. In positieve zin zien wij een 
groeiende lokale betrokkenheid bij natuur en een stijgend aantal vrijwilligers. Tegelijkertijd is het evident dat de 
druk op sommige natuurgebieden onevenredig toeneemt door recreatie. Op zoek dus naar een goede balans 
tussen natuur en openstelling. Dat moeten we met elkaar willen, want wie laat zich tijdens een wandeling nou niet 
graag verrassen door een ontmoeting met een ree?” 

  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/openluchtrecreatie/recreatiegebieden/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/agenda-vitaal/
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Pijler 2: Systeemgericht en op hoofdlijnen  
 
 
Meer dan vroeger kiezen wij voor een systeemgerichte aanpak. Een aanpak waarbij de ruimtelijke, bodem-, 
water- en milieucondities in de verschillende natuurgebieden op orde zijn en de natuur de ruimte en tijd krijgt om 
zich te ontwikkelen aan de hand van de natuurlijke processen. De nadruk ligt daarbij op het ecosysteem zelf, en 
minder op individuele soorten. 
Richtte wij ons voorheen soms nadrukkelijk op specifieke soorten en details, nu kiezen wij voor sturing op 
hoofdlijnen. Wij zijn duidelijk over de doelstellingen voor natuur en landschapsbeheer, maar bieden ruimte aan 
partners om de manier te bepalen waarop die doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
Het systeem centraal 

De mogelijkheden om natuur te behouden en ontwikkelen worden sterk bepaald door het abiotische systeem: de 
water-, bodem- en milieucondities. Daartoe is ons provinciale Bodem-, Water- en Milieuplan van belang. 
Ons provinciale bodem-, water- en milieubeleid benadrukt het belang van een schoon en robuust bodem- en 
watersysteem en bodem-, water- en milieukwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied.  
Het creëren van robuuste systemen leidt overigens soms tot maatschappelijke weerstand in de provincie Utrecht. 
 
Een belangrijke plaats in het BWM-plan wordt ingenomen door de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW geeft een 
kader voor de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Met kwaliteit wordt hier zowel 
de ecologische als de chemische kwaliteit bedoeld. Wij leggen via het BWM-plan per ‘oppervlaktewaterlichaam’ 
de normen voor ecologie, met bijbehorende fysisch-chemische parameters, en de chemische normen als 
beleidsdoel vast. In de waterbeheerplannen van de waterschappen wordt vastgelegd welke maatregelen worden 
getroffen om deze doelen te realiseren. Het betreft mede aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
Voor de Utrechtse Natura 2000 gebieden zijn geen KRW-maatregelen m.b.t. grondwater (verdroging) opgenomen 
in het BWM-plan (conform de praktijk in veel andere provincies). Voor de N2000-gebieden Oostelijke 
Vechtplassen en Binnenveld is dit mede vanwege een hieraan gerelateerde nog lopende discussie over de PAS-
maatregelen en andere hydrologische maatregelen in het kader van de recente gebiedsanalyses. In de overige 
N2000-gebieden waren de maatregelen al opgenomen in de gebiedsanalyses, en dus al voldoende geborgd. 
 
Het BWM-plan is in ontwerp vastgesteld en ligt vanaf begin 2015 ter visie. Eind 2015 worden het Nationaal 
Waterplan, het provinciaal BWM-plan en de Waterbeheerplannen van de waterschappen vastgesteld, waar mede 
de KRW een belangrijke plaats in neemt.  
 
Sturing op hoofdlijnen 

Basis van het Natuurbeleid 2.0, en ook het Natuurbeheerplan, is sturing op hoofdlijnen, waarbij doelen globaler 
worden weergegeven. Hierbij krijgen de eindbeheerders meer vrijheid is de locatiekeuzen van de natuurdoelen. 
Dit vergt wel meer ecologische kennis bij de uitvoering van de natuurplannen om de juiste keuzen te kunnen 
maken. 
In het Utrechtse natuurnetwerk leggen we de nadruk op behoud en versterken van de biodiversiteit in drie grote 
systemen (globaal betrekking hebbend op uiterwaarden, veenweidegebied en Utrechtse Heuvelrug met bron- en 
kwelmilieus). Met onze samenwerkingspartners hebben we onlangs afgesproken om de komende tijd voor deze 
gebieden kwaliteitsiconen/ambassadeurs in beeld te brengen.  
 

Met sturing op systeem, en dus op hoofdlijnen, bieden we meer 
ruimte voor uitvoering, maar verwachten wel een goed 
resultaat. Om hier richting aan te geven is het belangrijk dat we 
goed blijven volgen hoe de natuurkwaliteit zich in gebieden 
ontwikkelt. Daarom gaan we de beleidsresultaten gericht 
monitoren en evalueren.  
Het monitoringssysteem is hiertoe geactualiseerd zodat we 
beter kunnen volgen in hoeverre de beleidsdoelstellingen uit 
Natuurbeleid 2.0 gerealiseerd worden. Bij de inrichting van het 
monitoringssysteem is aangesloten bij de systematiek die 
landelijk in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL) is uitgewerkt, de monitoringsbehoefte 
die bestaat binnen Natura 2000 en PAS, en 
monitoringsbehoefte binnen de gebiedsprojecten. De 
natuurgegevens worden verzameld in samenwerking en 

afstemming met terreinbeheerders en opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
 

In 2017 wordt aan de Commissie RGW een voortgangsrapportage ‘Natuur in Utrecht’ aangeboden. Hierin wordt 
ingegaan op de eerste evaluatie van het Natuurbeleid 2.0 op basis van de monitoringsresultaten. In deze 
evaluatie wordt mede naar de actuele toestand van de Utrechtse flora en fauna gekeken en naar de effectiviteit 
van de verbeteringen door de getroffen maatregelen.  
Ook wordt in deze rapportage ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden in het kader van het 
Natuurbeleid 2.0 en op gegevens over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor natuurgebieden. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuw-natuurbeleid/systeemgericht/
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In het Natuurpact zijn in 2013 de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 
vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De realisatie van deze ambities is gedecentraliseerd naar de 
provincies. Met een ‘Voortgangsrapportage Natuur’ rapporteren de provincies jaarlijks over de voortgang van de 
opgave uit het Natuurpact aan de staatssecretaris. Deze rapportage dient als basis voor het jaarlijkse bestuurlijke 
overleg met het rijk over het Natuurpact. Over de wijze van rapporteren over voortgang van het Natuurpact 
maken wij in IPO verband nadere afspraken. 
 
Ontwikkelingsgerichte aanpak 

Natuur is een belangrijke kracht voor de economische ontwikkeling van onze provincie. Wij willen daarom op een 
ontwikkelingsgerichte wijze omgaan met de daarbij behorende wet- en regelgeving. De bescherming van natuur 
via de natuurwetgeving en het planologisch instrumentarium is een effectieve aanpak gebleken om de kwaliteiten 
in de provincie te beschermen. Wij zetten de natuurwetgeving en het planologisch instrumentarium 
oplossingsgericht in, o.a. via de uitwerking in de projecten EHS-wijzer en Handreiking Verblijfsrecreatie en natuur 
op de Heuvelrug, de uitwerking van het PAS-programma en de uitvoering van wet- en regelgeving, mede via de 
gedragscode Provinciale Infrastructuur. 
  
In het kader van het Ruimtelijk Aktie Programma is de EHS-wijzer opgesteld. Wij dachten regelmatig mee in de 

planvorming over het wegen van ontwikkelingen, aantastingen, mitigatie of compensatie in het Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur genoemd, of ook wel EHS). Via de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie uit 2013 leggen we een grotere verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten. Doel van de EHS-
wijzer is dat gemeenten een helder beeld hebben van het provinciale beleid en de instrumenten rond 
ontwikkelingen in het NNN, zodat zij zelfstandig kunnen bepalen welke ruimtelijke ontwikkelingen onder welke 
voorwaarden kunnen plaatsvinden in het NNN. De provincie speelt dan alleen nog een rol via het leveren van 
maatwerk bij de complexe ontwikkelingen. Onderdeel van de EHS-wijzer is een set van signaleringskaarten 
waarop actuele informatie over natuurkwaliteit en potenties wordt gepresenteerd. Op 6 januari 2015 is de EHS-
wijzer vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 
 
In het kader van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) hebben wij ook de Handreiking Verblijfsrecreatie en 
natuur op de Heuvelrug opgesteld om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en natuur in de regio Utrechtse 

Heuvelrug te verbeteren en mogelijkheden te stimuleren. Dit is in samenwerking met RECRON, Natuur en 
Milieufederatie Utrecht en Het Utrechts Landschap gebeurt. De handreiking is op 26 augustus 2014 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. De handreiking onderbouwt en ondersteunt de ambitie om samen te werken 
aan de verbetering van zowel de kwaliteit van de verblijfrecreatie als van de natuur, met praktische tips voor 
samenwerking, voor het hanteren van regels en procedures en voor het realiseren van kwaliteitsverbetering.  
Er is nu vooral grote behoefte aan vernieuwing binnen bestaande eigendommen en niet aan uitbreiding. Deze 
stuit echter op beperkingen en knelpunten. De handreiking geeft aan hoe betrokkenen hiermee kunnen omgaan  
voor de planvorming rondom en ontwikkeling van verblijfsrecreatie in de natuur. De handreiking kan gemeenten 
helpen om de afwegingen tussen natuur en recreatie op een goede manier te maken. 
 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998 sinds 7 oktober 

2014. Dit programma is een instrument waarmee door het in samenhang halen van meerdere beleidsdoelen 
ruimte kan worden gecreëerd voor nieuwe en uitbreiding van bestaande economische activiteiten. De PAS 
verbindt daartoe bronmaatregelen voor depositiereductie van stikstof en gebiedsgerichte ecologische 
herstelmaatregelen om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstof. Ten aanzien van de uitvoering van de 
maatregelen zijn verplichtingen geborgd in wetgeving en overeenkomsten en bewaakt door strakke monitoring en 
zo nodig bijsturing. Individuele initiatiefnemers kunnen een beroep doen op het programma bij een 
vergunningaanvraag voor nieuwe en uitbreiding van bestaande economische activiteiten. De PAS levert dan de 
passende beoordeling.  
Het programma treedt in 2015 in werking voor een eerste tijdvak van 6 jaar tot 2021. Daarna volgen nog twee 
nieuwe tijdvakken met nieuwe programma’s van ieder 6 jaar tot 2027 en 2033. Via het Bestuursakkoord natuur en 
het Natuurpact zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de PAS.  
Het afgelopen jaar is intensief toegewerkt naar de afronding van het PAS-programma, inclusief de Plan Mer en de 
passende beoordeling. De planning van het Rijk was om de PAS begin 2014 ter inzage te leggen. Dat is niet 
gehaald omdat inhoudelijk er nog te veel onduidelijk was. Op 18 november 2014 is er overeenstemming bereikt 
tussen Rijk en provincies over de ter inzage legging van de PAS, inclusief alle gebiedsanalyses van de Natura 
2000 gebieden. De ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 10 januari 2015 tot 20 februari 2015. De 
provincie heeft hiervoor de analyses van Botshol, Binnenveld en Kolland/Overlangbroek opgeleverd. Hierin staan 
de herstelmaatregelen die moeten bijdragen aan het halen van de natuurdoelstellingen.  
Als de PAS definitief is, wordt met de uitvoering van de herstelplannen en de monitoring op basis van het 
Monitoringsplan N2000 gestart. De monitoring zal generiek landelijk op dezelfde wijze gaan plaatsvinden. Met de 
gebiedsanalyses liggen de maatregelen in de beheerplannen ook vast. 
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Daarnaast werkt de provincie aan de voorbereiding om de vergunningverlening via de PAS operationeel te maken 
door invoering van het rekenmodel Aerius en het opstellen van beleidsregels voor de toedeling van 
ontwikkelingsruimte. Gestreefd wordt voor de zomer 2015 met de vergunningverlening te kunnen starten.  
De PAS-implementatie zal het provinciale stikstofbeleid op basis van de Verordening veehouderijen, stikstof en 
Natura 2000 grotendeels gaan vervangen. Voor de liggende aanvragen zal een overgangsregeling worden 
opgesteld. 
 
Het doel van de gedragscode ‘Provinciale Infrastructuur’  is om de provincie gelegenheid te bieden gebruik te 

maken van de vrijstellingsmogelijkheid die de Flora- en faunawet biedt voor beschermde soorten. Deze 
gedragscode spitst zich toe op werkzaamheden, uitgevoerd door of in opdracht van de provincie, aan provinciale 
(water)wegen en bijbehorende bermen, zoals het maaien en klepelen van bermen, het schonen van waterwegen, 
het uitdunnen, vellen en rooien van bomen en beplantingen, graafwerkzaamheden e.d.  
Om te zorgen voor een praktische uitvoerbaarheid van werkzaamheden waarbij risico op schade aan 
beschermde soorten wordt voorkomen of beperkt zijn werkprotocollen opgenomen per activiteit. Deze 
werkprotocollen geven aan wanneer activiteiten uitgevoerd mogen worden en welke maatregelen genomen 
kunnen worden om de schade aan beschermde soorten te voorkomen of tot een minimum te beperken. 
De gedragscode is door de Minister van Economische Zaken (EZ) goedgekeurd en is vijf jaar geldig. 
 
Wet Natuurbescherming 

De nieuwe Wet Natuurbescherming vormt het sluitstuk van het Bestuursakkoord natuur. Eén van de afspraken 
daarin is dat de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen Rijk en provincies zal worden opgenomen in de nieuwe 
Wet Natuurbescherming. In de nieuwe wet zullen de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 
en Boswet opgaan.  
Geheel in lijn met het Bestuursakkoord natuur krijgen de provincies een zwaardere rol bij de beleidsinvulling van 
deze nieuwe wet en de uitvoering daarvan. Er is geen sprake van delegatie of mandaat (zoals nu nog het geval 
bij de Boswet), maar van decentralisatie van nieuwe wettelijke taken en de uitbreiding van bestaande wettelijke 
taken, nieuwe taken over de hele keten van beleid, advisering, vergunningen en handhaving. Door verschillende 
oorzaken (o.a. de val van het Kabinet-Rutte 1) is de Wet Natuurbescherming vertraagd

1
. De wet wordt nu per 1 

januari 2016 verwacht.  
 
Het wetsvoorstel dat sinds 2014 ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt bevat een verplichting voor de 
provincies om een provinciale natuurvisie op te stellen. Deze visie moet de samenhang van het natuurbeleid op 

provinciaal niveau borgen, alsook de doorwerking van de nationale natuurvisie. De visie legt de strategische 
hoofdlijnen neer van het beleid en welke bijdrage het levert aan de realisatie van de landelijke 

                                                           
1
 Dat knelt omdat nieuwe taken nu al (binnen de bestaande formatie) worden uitgevoerd, dus vooruitlopen op de nieuwe 

wetgeving, maar de bevoegdheden nog niet geregeld zijn, terwijl de provincies wel bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk zijn 
geworden. Bijvoorbeeld de transitie van het Faunafonds (ondergebracht bij BIJ12) vanaf 1 januari 2013 (Faunaschadebeleid).  
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beleidsdoelstellingen op het vlak van natuur en landschap, hoe deze op gebiedsniveau worden ingepast en hoe 
integratie met ander relevant provinciaal beleid plaatsvindt. Ook zal helder worden welke aanvullende 
doelstellingen de provincie nastreeft en op welke wijze zij deze willen realiseren. In de provinciale natuurvisie zal 
tevens aandacht moeten worden besteed aan de samenhang met het relevante beleid van andere overheden – 
niet alleen gemeenten en waterschappen, maar ook andere provincies. In elk geval zullen provincies in hun 
natuurvisie de hoofdlijnen van hun beleid vastleggen voor de invulling van de specifieke opdrachten waarin dit 
gewijzigde wetsvoorstel voorziet, zoals de invulling van de zorg op hun grondgebied voor een goede landelijke 
staat van instandhouding van soorten en de totstandkoming en instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland 
– voorheen de ecologische hoofdstructuur. Beschermde natuurmonumenten kunnen worden omgezet in 
bijzondere provinciale natuurgebieden. In de wet krijgt de provincie ook de beschikking over een scala van 
nieuwe instrumenten ter bescherming van gebieden van het Natuurnetwerk Nederland. In de provinciale 
natuurvisie kan de provincie aangeven welke instrumenten de provincie wil toepassen. In het wetsvoorstel is er 
ook ruimte om het beleid ten aanzien van landschap in te vullen. De actieve soortenbescherming is een 
belangrijke taak die binnen een natuurvisie in samenhang kan worden opgezet. Het gaat hier om dier- en 
plantensoorten in een duurzaam goede staat van instandhouding te krijgen en te behouden. Het gaat dan om 
maatregelen gericht op het sturen van essentiële condities en natuurlijke processen, zoals het beschermen, 
herstellen en in stand houden van biotopen en leefgebieden voor soorten in voldoende gevarieerdheid en 
omvang, ook buiten de Natura 2000-gebieden. 
De komende tijd brengen we in beeld wat een en ander betekent voor ons provinciale natuurbeleid.  
 
Artikelen m.b.t. natuurvisie nota van wijziging d.d. 18 juni 2014 

 
 

De nieuwe Wet heeft gevolgen voor het beleid en voor het takenpakket van de provincie. Naast het opstellen 

van de provinciale natuurvisie, gaat het om een aantal nieuwe wettelijke taken op het gebied van soortenbeleid, 
exotenbestrijding, artikel 75 Flora- en Faunawet (ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen vanwege beschermde 
diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen), Boswet en faunaschadebeleid. De provincie krijgt ook 
meer monitoringsverplichtingen ten aanzien van de toestand van de natuur en het hele faunabeheer moet in een 
nieuw kader (provinciale verordening) worden vervat. Ook de ontheffingverlening i.v.m. tijdelijke natuur op 
terreinen die bepaalde periode braak liggen, wordt met de vernieuwde Wet Natuurbescherming overgedragen 
van het Rijk naar de provincies. 
De hele keten (beleid, ecologische advisering, vergunningverlening en handhaving) zal door de hiervoor 
genoemde taken zwaarder moeten worden aangezet. De huidige formatie is daar nu niet of onvoldoende op 
geëquipeerd.  
De volgende stap is het opstellen van een implementatienotitie voor de Wet Natuurbescherming waarbij 
inzichtelijk wordt gemaakt welke bestaande wettelijke taken ongewijzigd blijven, welke gewijzigd en/of aangevuld 
moeten worden en welke nieuw zijn en wat daarvoor nodig is (beleid, ecologie, vergunningen en handhaving). Op 
basis hiervan zal een definitief plan kunnen worden opgesteld voor een adequate uitvoering van de wet, 
mogelijke oplossingsvarianten en de daarvoor benodigde middelen, waaronder de formatie die daarvoor nodig is. 
Aandacht is er voor taken die absoluut klaar moeten zijn vóór de invoering van de wet (beleidskader en 
ontheffingverlening bij ruimtelijke ingrepen, nu art. 75 FFW).  
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Ondanks dat de Wet Natuurbescherming nog niet is aangepast voeren de provincies sinds 2013 al de nieuwe 
taken uit die samenhangen met het Faunafonds. Hoewel de wettelijke bevoegdheden nog niet zijn geregeld, zijn 

de provincies volgens het Bestuursakkoord wel verantwoordelijk voor de financiële aspecten daarvan. In IPO-
verband hebben de provincies besloten om de beleidsmatige en financiële aansturing van de uitvoeringstaken 
van het Faunafonds, die voor alle provincies op gelijke wijze van belang zijn, centraal in IPO-verband te laten 
verlopen en te beleggen bij de nieuwe gemeenschappelijke werkorganisatie BIJ12, unit Faunafonds. Er is één lijn 
ten aanzien van de inhoud van de Beleidsregels tegemoetkomingen faunaschade van het Faunafonds getrokken, 
om te voorkomen dat juridisch onhoudbare schadebesluiten ontstaan doordat provincies verschillende 
schadetarieven gaan hanteren voor dezelfde schade.  
 
 

 
 
 
Omdat met de herziening van de Beleidsnota Flora- en faunawet niet langer kon worden gewacht op de in 
werking treding van de Wet Natuurbescherming heeft  een tussentijdse herziening van de Beleidsnota Flora- en 
faunawet plaatsgevonden, inclusief de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 en de 
beleidsregels voor vrijstelling, ontheffing en aanwijzing. De herziene Beleidsnota Flora- en faunawet is op 29 
september 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Gelijktijdig is het Utrechts Ganzenakkoord vastgesteld in lijn 
met het voormalige landelijk gesloten Ganzenakkoord. Dat betekent winterrust van 1 november tot 1 maart, 
ganzenrustgebieden en een forse reductie van de jaarrondverblijvende ganzen in de zomer. In een 
netwerkbijeenkomst is het beleid toegelicht. 
 
 

Rein Zwaan, Boswachter monitoring en natuuradvies Staatsbosbeheer: 
“Ganzen horen thuis in het Nederlands landschap en hebben hierin een nuttige functie. Het zijn prachtige dieren 
waar veel mensen van genieten. Maar Staatsbosbeheer ziet ook de problemen die de ganzen veroorzaken. 
Ganzen geven niet alleen maar schade in de agrarische omgeving, maar zij vreten onder andere het waterriet op 
waardoor er belangrijk broedbiotoop van een aantal kwetsbare en zeldzame broedvogels verloren gaat. Daarom 
helpen we mee met het oplossen van de ganzenoverlast. We behandelen de nesten waar dit effectief is en waar 
dit kan. We stellen onze terreinen open voor vangacties in de ruiperiode en voor  de jagers. Zo werken we actief 
mee om de schade aan natuur en landbouwgewassen zo beperkt mogelijk te houden. Daar staat wel tegenover 
dat we heel kritisch zijn als het gaat om de winterrust. Wij houden scherp in de gaten of de winterrust voor de 
ganzen nageleefd wordt. Onze verantwoording voor de Noord Europese ganzen populatie is belangrijk.”    
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Pijler 3: Beleven en betrekken  
 
 

In de drukte van onze provincie zorgt de natuur voor tegengewicht. Natuur moet dan ook beleefbaar en 
toegankelijk zijn. Wij zetten ons in voor Utrechtse natuur die aansluit op de wensen van inwoners, zodat iedereen 
die dat wil er rust en ontspanning kan vinden. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en het bevordert 
de gezondheid. Wij willen inwoners meer bij natuur en natuurbeheer betrekken. 
 
Beleefbaar en toegankelijk 

T.a.v. natuurgerichte recreatie hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in onze provincie plaatsgevonden. 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een goed voorbeeld van een gebied waar door intensieve samenwerking 
tussen beheerders zowel natuur- als recreatieve doelstellingen gerealiseerd worden. Op 8 oktober 2013 is het 
Nationaal Park officieel uitgebreid van 6.000 naar 10.000 hectare, met een sprong over de A12. 
Op 11 december 2014 is Park Vliegbasis Soesterberg officieel geopend. Daarmee is een groot natuurgebied in 
de provincie Utrecht voor natuurgerichte recreatie ontsloten. 
 
In 2020 willen wij een recreatief hoofdnetwerk hebben gerealiseerd dat bestaat uit een samenhangend geheel 
van (boven) regionale routes voor wandelen, fietsen en varen, met als toegangspunten poorten en zogenaamde 
toeristische overstappunten (TOP’s). Via een slimme zonering krijgen burgers uit Utrecht de natuur te zien en te 
beleven en kunnen tegelijkertijd kwetsbare natuurgebieden ontlast worden.  
In samenwerking met de AVP programmabureaus en vele gebiedspartners wordt hier uitvoering aan gegeven. 
Inmiddels is een aantal nieuwe Toeristische Overstappunten (TOP’s) en poorten gerealiseerd op strategische 
locaties, veelal samen met ondernemers. In 2015 wordt een aantal TOP’s en poorten geoperationaliseerd. In 
2014 is het fietsknooppuntensysteem knelpuntvrij gemaakt, uitgebreid met 150 km en geoptimaliseerd 
bijvoorbeeld door aansluiting op het systeem van de buurprovincies; 600 km wandelknooppuntensysteem in 
Utrecht West is aangelegd en er zijn 15 nieuwe klompenpaden aangelegd; en is de reconstructie van het netwerk 
van Lange Afstand Wandel- en Fietsroutes afgerond. 
 
Op de Natuurtop van 4 februari 2015 op de Vliegbasis Soesterberg zijn de websites U-base en 
aantrekkelijkutrecht.nl gelanceerd.        

 

    
 

U-base verbindt de datasets van natuur-, recreatie- en toerismepartners in de provincie Utrecht met elkaar.  
Via aantrekkelijkutrecht.nl beschikken recreanten en toeristen over wandel- en fietsroutes, natuurgebieden, 
horeca, hotels, evenementen etc. in onze provincie.  
Via U-base worden geen nieuwe data verzameld, maar zorgen wij ervoor dat natuurorganisaties en overheden 
zoveel mogelijk op basis van ‘open data’ meewerken. 

 
Willem Joustra, statenlid voor de VVD: 
We willen ruimte maken voor de natuur en deze haar gang laten gaan. Daarvoor is een robuust netwerk de basis 
en niet losse, kleinere gebieden. Als overheid gaan we niet beslissen wat gewenste en ongewenste natuur is, 
maar gaan we sturen op hoofdlijnen en ecosystemen, in plaats van op detail en individuele soorten. 
In Natuurbeleid 2.0 is een trendbreuk te destilleren die stelt dat de mens als deelnemer onderdeel uitmaakt van 
de natuur. Dit komt tot uiting in meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur voor de mens. 
Hoe meer mensen in aanraking komen met de natuur, hoe meer ze het waarderen, en dus ook minder geneigd 
zijn lege verpakkingen langs bermen en paden te laten slingeren. Daarom versterken we de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.” 

 
Vergroten participatie  

Wij zien in het Natuurbeleid 2.0 het vrijwilligerswerk als een van de belangrijkste instrumenten om de 
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. We faciliteren organisaties die met vrijwilligers werken. De 
middelen om dat te doen zijn scholing en coördinatie van de inzet van vrijwilligers via een professionele aanpak. 
Vooral Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN, maar ook andere natuurorganisaties, hebben zich op dat vlak 
geprofileerd door deskundigheidsbevordering en coördinatie van de inzet van vrijwilligers, zowel voor natuur, voor  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuw-natuurbeleid/beleven-betrekken/
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erfgoed als voor natuur- en milieueducatie. Deze organisaties hebben in vele jaren een netwerk opgebouwd 
waarmee ze in de haarvaten van de Utrechtse samenleving zitten. Het vrijwilligerswerk vertegenwoordigt een 
substantiële financiële waarde in de realisering van het natuurbeleid. In de evaluatie van de landschapstaken van 
2013 van LEU wordt de economische waarde van alleen al het landschapsbeheer in Utrecht berekend op circa 
€1,8 mln. per jaar. Vrijwilligerswerk levert materieel een aanzienlijk aandeel in het realiseren van de 
beleidsdoelen. In Utrecht gaat het om zo’n 12.000 vrijwilligers bij LEU en de terreinbeherende organisaties zoals 
HUL en bij milieu- en natuureducatie organisaties. Het aantal vrijwilligers in het natuur- en milieuveld groeit nog 
steeds.  
 
In november 2014 heeft het IVN in samenwerking met de provincie Utrecht een dialoogdag georganiseerd 
waarop met de vrijwilligers is besproken hoe de natuur en het natuurbeleid in Utrecht midden in de samenleving 
komen te staan. Ook in 2015 wordt een dergelijke Dialoogdag georganiseerd. Bij de vrijwilligers zit veel kennis en 
enthousiasme. Dat willen we benutten. 
 

 
De samenleving betrekken bij natuur(beleid) met Groen doet goed 

  
Eén van de doelen van het Natuurbeleid 2.0 is het dichten van de kloof tussen inwoners 
en natuur(beleid). De inwoners vinden natuur dichtbij belangrijk, maar staan vaak ver 
van het beleid af. De provincie wil haar inwoners nadrukkelijk betrekken bij de uitvoering 
van het natuurbeleid. 
Om dit doel kracht bij te zetten, startte IVN het programma Groen doet goed op. Met dit 
programma zorgt IVN ervoor dat verstedelijkte kinderen tussen de 4 en 12 en hun 
opvoeders de natuur binnen en buiten de stad vaker bezoeken en zich daardoor meer 
betrokken voelen bij de natuur. Duizenden kinderen in de provincie zijn nog nooit in een 
bos geweest en komen vaak de bebouwde kom niet uit. 
 
IVN werkt de komende jaren samen met de wethouders 
en ambtenaren van de gemeenten Amersfoort, Houten, 
Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug 
en Woerden en de directies van Gemeenten voor 
Duurzame Ontwikkeling (GDO), Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU), Natuurmonumenten, het 
Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), 
Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht, om zoveel mogelijk kinderen de Utrechtse 

natuur te laten beleven. 

 

 
Voor de realisatie van onze ambities uit pijler 3 (Beleven en betrekken), en ook pijler 4 (Samen verantwoordelijk 
voor een duurzame financiering), zijn onze samenwerkingspartners (organisaties als Het Utrecht Landschap, IVN, 
LEU, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) belangrijk. Onze rol is veelal met name voorwaardenscheppend 
en faciliterend. 
In de afspraken die we met onze samenwerkingspartners maken t.a.v. de uitvoering van het natuurbeleid is het 
Natuurbeleid 2.0 de basis. Toegankelijkheid, beleefbaarheid en vergroten participatie, maar ook het vergroten van 
het publieksbereik en duurzame financiering, maken onderdeel uit van de afspraken. 
   
 

In het Parkbos de Haar, op landgoed Haarzuilens, komt een geboortebos. Dit bos ontstaat doordat jonge ouders 
een boom mogen planten ter gelegenheid van de geboorte van hun kind. Bewoners raken zo meer betrokken bij 
hun eigen groene woonomgeving.  
Statenlid voor de PvdA en initiatiefnemer Ursula Blom: “Het nieuwe Parkbos is belangrijk voor de inwoners van de 
provincie Utrecht. We weten dat het goed is voor de gezondheid en het geluk van stadsbewoners om naar buiten 
te kunnen en het groen in te trekken. Bosgebieden worden daarbij hoog gewaardeerd. Ouders zullen zich meer 
betrokken voelen bij de natuur door een boom te planten in het geboortebos. En als ze er door de jaren heen 
regelmatig met hun kinderen komen, kunnen jong en oud zien hoe een jong bos uitgroeit tot een volwassen bos. 
Zo komt de natuur weer midden in de samenleving te staan.”  
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Pijler 4: Samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering 
 
 

Bij het aanleggen en beheren van de Utrechtse natuur heb je elkaar nodig. Wij werken daarom samen met 
partners aan een natuurnetwerk, dat wij gezamenlijk duurzaam willen financieren. Daarbij leggen wij een grotere 
verantwoordelijkheid bij onze partners. Veel partijen hebben ook baat bij natuur. Natuur heeft bijvoorbeeld een 
zuiverende werking op drinkwater of zorgt voor een mooie omgeving om te wonen, werken en recreëren. 
 
Partners van de provincie Utrecht zijn het beste in staat kansen te signaleren voor nieuwe vormen van 
financiering van natuur. Wij ondersteunen hen in de zoektocht naar nieuwe financieringsconstructies. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkberechtiging  

We delen met onze partners de ambitie om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten. Samenwerking met 
en tussen de natuurpartijen vormt hierbij de kern van onze realisatiestrategie zoals opgenomen in Natuurbeleid 
2.0. Er wordt t.b.v. de uitvoering van het Natuurbeleid 2.0 naar nog meer samenwerking gezocht met 
natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten, waterschappen etc. 
Hierbij wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de eigenaren of beheerders van grond gelegd.  
 

 
Natuurtop Vliegbasis Soesterberg 
 
De natuur is van ons allemaal. Dat was de boodschap die de hele dag doorklonk op de Natuurtop op 5 februari jl. Ruim 
driehonderd bezoekers waren aanwezig op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Op deze locatie inspireerden bestuurders, 
beleidsmakers, agrariërs, ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurbeheerders en vele anderen elkaar met 
succesvolle projecten waarbij natuur, water, economie en zorg elkaar versterken. 
 

            
 
De door de gezamenlijke provincies georganiseerde Natuurtop werd geopend door gastheer Bart Krol (gedeputeerde 
Utrecht). Hij benadrukte richting alle aanwezigen dat “natuur iets is waar we ons allemaal druk om moeten maken. Niet alleen 
de overheid.” Het provinciale natuurbeleid is er op gericht “de natuur terug te geven aan de samenleving” en hij riep iedereen 
op mee te doen. Dat ‘meedoen’ mogen we vrij letterlijk nemen bleek aan het einde van het plenaire deel van de Top. 
Staatssecretaris Sharon Dijksma en Jan-Jacob van Dijk (gedeputeerde Gelderland) openden een online community “voor en 
van mensen met ideeën en initiatieven, die met hun denkkracht en inspiratie een brug willen slaan tussen natuur, economie 
en samenleving.” 

 

 
Gelijkberechtiging bij het natuurbeheer is ook uitgangspunt in het Natuurbeleid 2.0. We geven de kaders en 
doelen aan voor het natuurbeheer, maar bepalen niet vooraf wie de natuur moet beheren en hoe dat moet 
gebeuren. Gelijkberechting is als basis voor onze subsidieverlening opgenomen. Beherende organisaties, 
particulieren, natuurondernemers en natuurverenigingen kunnen onder dezelfde voorwaarden een bijdrage 
leveren aan het natuurbeheer. 
 
Verdienmodellen en nieuwe financieringsconstructies  

Wij willen inzetten op nieuwe financieringsmodellen, zodat het natuurbeleid minder afhankelijk is van de overheid. 
Natuurbeheerders dekken hun begroting met geld dat ze uit de markt halen en, voor zover mogelijk, met 
donaties, legaten en postcodeloterijgeld. Ook het Subsidiestelsel Natuur en Landschap levert een belangrijke 
financiële bijdrage. Via meekoppelen met andere ontwikkelingen, Europese subsidies e.d. wordt in een aantal 
gevallen geld bespaard of binnengehaald. 

 
Natuurorganisaties halen geld uit pacht, houtoogst, de verkoop van producten, het buitenleefconcept e.d. 
Vanwege bezuinigingen op natuur zijn veel natuurbeheerders actief op zoek gegaan naar nieuwe 
verdienmodellen om geld uit de markt te halen. Het aanboren van nieuwe verdienmodellen kost vaak veel tijd, 
gaat veelal gepaard met relatief hoge administratieve lasten in vergelijking tot de opbrengen en veelal worden 
hiermee relatief kleine bedragen binnengehaald.  
‘De kassa staat vaak buiten het bos’: de opbrengsten van in- en omliggende horeca, verblijfsrecreatie, huizen 

(verkoop- en verhuurwaarde) e.d. komen niet ten goede aan het beheer van de 
natuur. 
 
Grotere verdienmodellen worden mede gezien in ecosysteemdiensten. De motie 
Ecosysteemdienst Drinkwater (Motie 61) die Provinciale Staten in het kader van 
de vaststelling van het Natuurbeleid 2.0 hebben aangenomen gaat hierover: ‘Aan 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuw-natuurbeleid/duurzame/
http://www.natuurlijkinbeweging.org/
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Gedeputeerde Staten worden verzocht om vanuit de rol van aandeelhouder met Vitens en andere 
aandeelhouders in gesprek te gaan om vanuit de opbrengsten van drinkwater een extra financiële bijdrage te 
leveren aan natuurbeheer’. Vitens ziet niets in het leveren voor een generieke financiële bijdrage voor natuur. Wel 
is Vitens zonder meer bereid in en rond haar eigendommen/winningen inrichting en beheer aan te passen om 
natuurwaarden te versterken, met een eigen financiële component. Om dit te realiseren zijn Vitens en de 
Utrechtse natuurorganisaties, samen met de provincie, intensief met elkaar in gesprek gegaan om de 
mogelijkheden te onderzoeken om, waar mogelijk, samen te werken en hiermee de Utrechtse natuur te 
versterken. De vraag van PS aan Vitens is nog niet bestuurlijk-formeel gesteld. Gedeputeerde de Vries wil dit pas 
doen na de zogenaamde Groene Tafel Conferentie. Deze vindt pas na de zomer 2015 plaats. 
 
In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap wordt 75% van de kosten van het natuurbeheer 
vergoed. De kosten voor het in stand houden van recreatieve voorzieningen, en toezicht die nodig is vanwege 
een toenemende recreatiedruk op de natuurgebieden en toenemende conflicten (vanwege toenemend aantal en 
soort recreanten, waaronder mountainbikes, mensen met honden e.d.), worden niet gedekt via het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap, en komen bij een niet dekkende begroting als eerste in het geding, terwijl 
voor de beleving van natuur recreatievoorzieningen en toezicht van wezenlijk belang zijn.  

 

Gezamenlijk met onze samenwerkingspartners wordt in 2015 een plan van aanpak gemaakt waarin aangegeven 
wordt wat natuurbeheerders en provincie aan acties gaan oppakken voor de ontwikkeling van verdienmodellen en 
het, voor zover mogelijk, aanboren van potentiële nieuwe geldstromen (bv crowdfunding).  
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Doorkijk naar komende jaren 
 
 
Via het Natuurbeleid 2.0 is ingezet op een grote koerswijziging in het natuurbeleid. Wij zijn op de goede weg met 
de uitvoering van het nieuwe beleid.  
 
Vanwege de inzet op een robuust netwerk van natuur in plaats van losse, kleinere gebieden, het sturen op 
hoofdlijnen en ecosystemen in plaats van op detail en individuele soorten en integratie met andere beleidsvelden 
is in 2013 en 2014 veel werk verzet. In het kader van pijlers 1 (Natuur in een robuust netwerk) en 2 
(Systeemgericht en op hoofdlijnen) uit het Natuurbeleid 2.0 zijn mede de Natuurbeheerplannen 2015 en 2016, de 
Nota Uitvoering Grondstrategie, de EHS-wijzer en de herziene Beleidsnota Flora- en Faunawet opgesteld, is de 
Programmatische Aanpak Stikstof uitgewerkt, zijn koppelingen met andere ruimtelijke opgaven gelegd waarbij 
natuur meekoppelt en is het hernieuwde agrarische natuurbeheer met een centrale rol voor de 
gebiedscollectieven uitgewerkt. Ook de komende jaren ligt er voor de uitvoering van de pijlers 1 en 2 veel werk. 
Het betreft mede de implementatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming en Omgevingswet, het afronden en de 
vaststelling van de beheerplannen Natura 2000, de aankoop, inrichting en beheer van gronden voor natuur, de 
realisatie van faunapassages, het onderzoeken en aanwijzen van kwaliteitsiconen/ambassadeurs voor 
natuursystemen en de verdere uitwerking van het agrarisch natuurbeheer (nieuwe subsidieverordening, 
certificeren agrarische collectieven etc.). 
 
Pijlers 3 (Beleven en betrekken) en 4 (Samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering) gaan over de 
koerswijzigingen ‘meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur voor de mens’, ‘het 
versterken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid’ en ‘inzet op nieuwe financieringsmodellen, om het 
natuurbeleid minder afhankelijk te maken van overheidsfinanciering’.  Voor de uitwerking van deze pijlers is in 
2013 en 2014 al een aantal werkzaamheden opgepakt om de koerswijzigingen in gang te zetten, zoals de 
ontwikkeling van het recreatiehoofdnetwerk in Utrecht, de ontwikkeling van een digitaal platform van 
consumentendata over routes, de verwerking van gelijkberechtiging als basis voor onze subsidieverlening, en het 
doorwerking geven van de koerswijzigingen in onze aansturing van de provinciale instellingen voor de uitvoering 
van het natuurbeleid. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de pijlers 3 en 4, via de 
verdere realisatie van het recreatief hoofdnetwerk, inzet op vrijwilligerwerk, het maken van een plan van aanpak 
verdienmodellen, en de uitwerking ervan etc.   
 
In de Voortgangsrapportage 2016 wordt ingegaan op deze werkzaamheden. 


