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Onderwerp Statenbrief: Evaluatie aan- en verkoop gronden ten behoeve van de EHS-opgave landelijk 
gebied 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Bij de instemming met de Grondstrategie realisatie Akkoord van Utrecht (10 maart 2014) heeft  u aan ons 
verzocht om de cijfers ten aanzien van de realisatie (via aankoop en particulier natuurbeheer) en de verkoop van 
de opgave nieuwe natuur Akkoord van Utrecht.   
 
Natuurrealisatie van het Akkoord van Utrecht vindt (ondermeer) plaats op de volgende twee wijzen: 

1. het actief aankopen van percelen (deze inrichten en vervolgens doorverkopen aan een eindbeheerder);  
2. via particulier natuurbeheer (PN) of zelfrealisatie (ZR). Bij particulier natuurbeheer (PN) vormen 

eigenaren zelf hun gronden om naar natuur en nemen deze het eindbeheer op zich; bij zelfrealisatie 
(ZR) kopen partijen/eindbeheerders zelf gronden aan en realiseren vervolgens als eigenaar de 
omvorming naar natuur. In het overzicht van de aankopen wordt dientengevolge ook  het overzicht van 
het aantal hectares particulier natuurbeheer meegenomen (in 2014 zijn er geen hectares gerealiseerd 
via zelfrealisatie); het overzicht biedt geen informatie over de stand van zaken met betrekking tot 
inrichting en het beheer; hierover wordt u later via de Voortgangsrapportage Natuur geïnformeerd. 

 
Resultaat 2014  

De uitvoering van de realisatie en verkoop is als taakstelling door het programma Agenda Vitaal Platteland  
neergelegd bij de Gebiedscommissies. Deze hebben voor 2014 een planning gemaakt van de benodigd hectares 
ten behoeve van natuurrealisatie (via aankoop of particulier natuurbeheer: 125-150 hectare) en een planning van 
de benodigde verkopen om te voldoen aan de verkooptaakstelling (€ 7,0 miljoen). 
 

Aankoop  en Particulier Natuurbeheer 
In 2014 is in totaal 59,5 hectare nieuwe natuur en 0,4 hectare bestaande natuur verworven; daarnaast is 65 
hectare agrarische grond via PN naar natuur omgevormd.  Daarbovenop is 55,5 hectare ruilgrond aan-
meegekocht bij aankoop van gronden ten behoeve van de EHS. Deze gronden worden pas in later stadium (i.c. in 
de komende jaren) ingezet om deels EHS te realiseren (door ruilen en verkoop) en worden deels weer verkocht. 
De aankoopkosten gemoeid met de aankoop van de 59,5 + 0,4 + 55,5 hectare bedragen € 6,6 miljoen. Voor 
Particulier natuurbeheer zijn de kosten voor 2014 € 2,2 miljoen. In totaal is in 2014 59,5 (aangekochte nieuwe 
natuur)+ 65 hectare (particulier natuurbeheer) = 125 hectare beschikbaar gekomen om de komende jaren verder 
in te richten en te beheren. Daarmee is de realisatiedoelstelling (gesteld op 125-150 ha/jr) net behaald.  
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Overzicht aankopen en Particulier Natuurbeheer (ha en €) 

Aantal ha kosten 

59,5 ha nieuwe natuur € 6,6 miljoen* 

0,4 ha bestaande natuur 

65 ha omvorming agrarische grond naar natuur via PN  € 2,2 miljoen 

Totaal 125 ha € 8,8 miljoen* 

* kosten inclusief aankoop 55,5 hectare ruilgrond  
 
Het grootste deel (74 ha) van de 125 ha is afkomstig van de werkzaamheden in het project Verkavelen voor Groei 
te Goot Wilnis Vinkeveen uitgevoerd onder projectleiding van Programmabureau West. Een groot deel van het 
restant (22 ha) is in Oost tot stand gebracht, met name in het project Elster Buitenwaard.  De overige 29 ha zijn 
ook in West Utrecht gerealiseerd. Deze verdeling tussen de prestatie in West en Oost is overeenkomstig de 
verhouding van de natuurrealisatie-opgave die het zwaartepunt heeft in West.    
  
Verkoop 
Er blijkt in 2014 257 hectare grond verkocht te zijn met een totale waarde van € 13,5 miljoen. Daarmee is  de 
verkooptaakstelling voor 2014 (€ 7,0 miljoen) ruim behaald. De verkoop van gronden heeft plaatsgevonden tegen 
getaxeerde waarde. Teruggerekend naar opbrengst per hectare is de verkoopopbrengst zelfs hoger dan de 
inschatting met de Grondstrategie realisatie Akkoord vna Utrecht; deze overwaarde komt ten goede aan 
natuurrealisatie. 
De gerealiseerde verkoop is ook grotendeels in West gerealiseerd met de verkoop van 178 hectare in het project 
Groot Wilnis Vinkeveen waar door het Programmabureau West het afgelopen jaar veel tijd op ingezet is. Op basis 
van het resultaat in 2014 is er op dit moment geen reden aanwezig het  verkooptempo te versnellen dan wel de 
verkoopstrategie aan te passen.  
 
Overzicht verkopen (ha en €) 

Aantal ha Opbrengsten 

257 ha  € 13,5 miljoen 

 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met het vaststellen van de realisatie (aankoop en Particulier Natuurbeheer)  en verkoopopgave 2014 komt er 
inzicht in de realisatie van de grondstrategie en de voortgang van de realisatie van het Akkoord van Utrecht voor 
het jaar 2014. Uit het overzicht kan worden geconcludeerd dat aanpassing van de strategie in zake verhogen van 
het verkooptempo of aanpassing/versnelling  van de realisatie/aankoop nog niet aan de orde lijkt. 
 
De beide programmabureau’s  werken eveneens voor 2015 met een planning voor de verdere realisatie en 
verkoop van gronden conform de neergelegde taakstelling van respectievelijk realisatie 125 ha/jaar en verkoop  
€ 7,0 miljoen/jaar.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


