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2015RGW18 

VERSLAG van de vergadering van de extra Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 15 

december 2014 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. F.H.W. Bekkers 

(GroenLinks), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), M.H.O. Boer (SP),  drs. J.G. Boerkamp (D66), 

mw. E.J. Broere (PVV), drs. P. Duquesnoy (SP),  drs. J. Germs (VVD), mw. W.M.M. Hoek 

(50PLUS), drs. C. de Heer (ChristenUnie), W.J. Joustra (VVD),  J. v.d. Lagemaat (SGP), T. 

van Oosterom (CDA), W. van der Steeg (PvdD), C. Westerlaken (CDA):   

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (griffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag); 

 

  

1.  Opening 

De voorzitter, de heer Kocken, opent de vergadering met een woord van welkom. Hij memoreert dat 

sprake is van een woordvoerderoverleg over het Natuurbeheerplan 2016, de eerste uitwerking van 

het Natuurbeleidplan 2.0; in de vorige commissievergadering is dit gepresenteerd. De uitvoering van 

het Natuurbeheerplan is een verantwoordelijkheid van GS. Er komt derhalve geen Statenvoorstel. 

Omdat dit de eerste uitwerking van het Natuurbeleidsplan 2.0 in een jaarlijks op te stellen 

Natuurbeheerplan betreft, werd het goed geacht dit ter bespreking voor te leggen; dit  is overigens 

mede op verzoek van de PvdA gebeurd.   

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt het volgende mede: 

- er circuleert een in te vullen presentielijst met data voor drie bijeenkomsten; 

- er zal een afscheidsdiner worden georganiseerd voor de commissie RGW. Daarvoor zijn 

thans twee avonden gereserveerd; daarvoor circuleert eveneens een in te vullen presentielijst. 

 

De heer Van der Steeg memoreert, dat de PvdD schriftelijke vragen heeft gesteld over de in de 

vergadering van 13 oktober jl. behandelde Boa-structuur.  Geïnformeerd wordt wanneer de 

beantwoording tegemoet kan worden gezien. 

De voorzitter zegt toe, dat dit zal worden nagegaan.     

 

3. Statenbrief Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 

De heer Joustra plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 

- wat hebben de Staten nog te zeggen over de inhoud van het voorliggende plan; 

- wat moet er van Europa en wat is hier in het provinciehuis bedacht; 

- klopt het dat alleen het Veenweidegebied uniek is en dat de overige gebieden ook in andere 

landen van Europa te vinden zijn;  

- bestaan er stukjes echte natuur met het bordje eigen risico of er mag niks behalve op de 

paden. Ter verduidelijking licht spreker toe dat onlangs mountain bikers zijn beboet voor het 

zich buiten de paden begeven. Wanneer iemand in het bos op de paden letsel oploopt, is de 

eigenaar van het terrein aansprakelijk;   

- hoeveel op de lijst genoemde dieren zijn bedreigd volgens het IUCN;  

- klopt het dat in de periode 1500 – 1900 ongeveer 860 soorten zijn uitgestorven waarvan 310 

soorten slakken waren.  

- klopt het dat het volgens trends in ecology and evolutaion in de American natural list met 

biodiversiteit heel goed gaat;  

- waren niet alle soorten die hier nu leven ooit exoot; 
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- waarom bestaat er een hekel aan de Amerikaanse eik, de Tamme kastanje uit Turkije en vele 

andere planten; 

- hoe komt het dat voor het konijn, een dier dat voor zijn vacht en vlees in de Middeleeuwen 

uit Spanje werd gehaald, nu een rode lijst plaats is weggelegd. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Boerkamp antwoordt spreker, dat de VVD 

vanuit de liberale gedachte voorstander is van vrije natuur en met voornoemde vragen die grens 

aftast. Hij bevestigt dat Natuurbeleid 2.0 de basis is voor het voorliggende stuk. De slotvraag van de 

VVD is dan ook hoe Natuurbeleid 2.0 kan worden herkend in het voorliggende Natuurbeheerplan.   

De heer Bekkers vestigt de aandacht op de 300 slakkensoorten. Op grond van de liberale gedachte 

over natuur neemt spreker aan, dat de VVD het uitsterven van slakkensoorten even belangrijk vindt 

als het uitsterven van ieder mogelijk ander soort. 

De heer Joustra antwoordt dat sinds er leven op aarde is ieder dier, dat een kans heeft gehad, de kans 

heeft om uit te sterven; dat zijn er honderd miljoen geweest. De VVD gaat niet aanwijzen welk dier 

al dan niet moet uitsterven.  

De heer Van der Steeg memoreert dat de VVD aangeeft voor vrije natuur te zijn. De vraag is of de 

VVD dan ook van mening is, dat de mens niet meer moet ingrijpen in de natuur door bv. afschot, 

reductie van ganzen.  

De heer Joustra antwoordt, dat de mens in beginsel ontegenzeggelijk een onderdeel is van de natuur. 

Zoals bekend kan een klein beestje uit de natuur zijn gastheer vinden (o.a. teek); de mens heeft 

daarin een rol te vervullen. Voorts is een feit, dat de mens eten haalt uit de natuur.    

Desgevraagd door de heer Boer memoreert spreker dat de VVD bij de behandeling van Natuurbeleid 

2.0 heeft aangegeven, dat zij uit liberaal oogpunt geen voorstander is van het verplicht voortplanten 

van Panda’s.  

 

De heer Van Oosterom memoreert dat thans sprake is van een extra vergadering over het 

Natuurbeleidsplan 2.0, in het bijzonder over het Natuurbeheer dat vanaf 2016 volgens nieuwe lijnen 

gaat werken. In het geval van nieuwe lijnen moet het altijd goedkoper en effectiever; dat is ook in 

deze het geval en het lijkt erop dat dit gaat lukken door een andere manier van werken via de 

gebiedscollectieven. Zowel door de ambtelijke organisatie als door de deelnemers aan het 

natuurbeheer is hard gewerkt om inzicht te krijgen in het nieuwe systeem met het opzetten van de 

gebiedscollectieven. 

Voorts wordt ingezet op het verlengen van de contracten met goede resultaten en die in te passen in 

het nieuwe systeem; daarbij sluit de overheid geen nieuwe individuele contracten meer af, maar 

vraagt een offerte aan de gebiedscollectieven.  

Het CDA kan zich echter niet aan de indruk ontrekken dat alles erg strak wordt ingekaderd. Ter 

illustratie wordt gewezen op het Akkoord van Utrecht, waarin o.a. staat: soortenrijk grasland alleen 

in groene contour en EHS. Het CDA acht het van belang mensen bij de uitwerking de ruimte te 

geven voor een eigen inbreng en de einddoelen goed te formuleren.  

Er wordt voor gepleit de offertes die binnenkomen niet te beoordelen op basis van een vaste maatlat.   

Het voorliggende stuk bevat geen afzonderlijke financiële paragraaf. Geïnformeerd wordt of hetgeen 

nu wordt gedaan ook in de toekomst in financiële zin mogelijk blijft.  

Tot slot wordt in procedurele zin geïnformeerd wat met de opmerkingen, die thans worden gemaakt, 

wordt gedaan.  

 

De heer De Heer memoreert dat de kaders zijn vastgesteld in Natuur 2.0. Veel is vastgelegd. Het 

voorliggende stuk betreft een uitwerking daarvan.  

Uit de Staat van Utrecht, die hedenmiddag formeel wordt gepresteerd, blijkt dat de provincie een 

zware onvoldoende krijgt voor biodiversiteit in Water; voorts gaat de provincie achteruit als het gaat 

om biodiversiteit op akkers. Geïnformeerd wordt of daarop bij de uitwerking van de 
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Natuurbeheerplannen wordt voorgesorteerd in de zin dat de biodiversiteit van water en 

akkers/grasland extra wordt aangepakt.  

Geïnformeerd wordt of de inhoudelijke doelstellingen die thans worden vastgesteld allemaal 

betaalbaar zijn. 

De heer Westerlaken memoreert, dat in het Natuurbeheerplan duidelijk staat dat er geen 

akkergebieden in de provincie Utrecht zijn. Geïnformeerd wordt of de ChristenUnie dit gecorrigeerd 

wil zien. 

De heer De Heer antwoordt, dat in de Gelderse Vallei veel akkers liggen waar sprake is van 

akkerrandenbeheer door de provincie.  

 

De heer Boerkamp plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 

- Bij de presentatie in de vorige vergadering werd geklaagd over de manier waarop vanuit EZ 

wordt omgegaan met de Europese spelregels. De vraag is of Europa de provincie dwingt tot 

zaken die zij eigenlijk niet zou willen en of bekeken is wat mogelijk is zonder het Europese 

geld.  

- Op een aantal kaarten wordt aangegeven, dat thans in bepaalde gebieden geld wordt gestoken 

en straks niet meer. Geïnformeerd wordt hoe wordt omgegaan met diegenen, die zich nu naar 

beste eer en geweten actief inzetten voor de natuur en daarvoor straks geen geld meer 

krijgen. D66 acht het van belang dat deze mensen gemotiveerd worden gehouden om door te 

gaan met wat ze doen. Ook al is de bijdrage wellicht marginaal, het  is toch maatschappelijk 

draagvlak. 

- Ter zake van landschapselementen en droge dooradering mist D66 de prioriteit die zou 

kunnen worden gegeven aan het verbinden van natuurgebieden met natuurlijke 

landschapselementen.   

- Geïnformeerd wordt hoe de aanvragen worden beoordeeld in relatie tot de aangegeven 

prioriteiten.   

- Er worden allemaal deelgebiedjes gepresenteerd. Indien wordt voorgestaan een hele andere 

manier van landbouw te gaan bedrijven, bv. landbouw met een gesloten systeem, dan is de 

vraag hoe dat hierop aansluit.  

Desgevraagd door de heer Van Oosterom licht spreker toe dat bij landbouw met een gesloten 

systeem geen middelen van buiten worden geïntroduceerd.   

- Geïnformeerd wordt wat de status van de grond aansluitend aan de groene contour zou 

moeten/kunnen zijn om voor subsidie van de provincie in aanmerking te komen.  

 

De heer Bekkers deelt mede dat GroenLinks het Natuurbeheerplan vooral beschouwt als een 

uitvoeringsdocument voor GS. Namens GroenLinks plaatst spreker de volgende vragen en 

opmerkingen. 

- Dit is het kader voor de subsidieverlening. Geïnformeerd wordt naar de prioritering ter zake 

van de verdeling van middelen.  

- Geïnformeerd wordt hoe wordt omgegaan met natuurwaarden buiten de EHS mede in relatie 

tot de nieuwe Natuurbeschermingswet, waarin de ontheffingverlening voor ruimtelijke 

ingrepen richting de provincie komt. De vraag is wat de stand van zaken is met betrekking tot 

het proactief voorzien van leefmilieus buiten de EHS zodanig dat de provincie met 

ontheffingverlening niet klem komt te zitten, omdat zij ruimhartig wat voor bedreigde 

soorten doet. Daarnaast is de vraag hoe de verbinding kan worden gelegd naar recreatieve 

waarden, landschapselementen. De koppeling met water zit erin, maar er is ook een aantal 

andere beleidsterreinen die daar ook aan raakt.  

- Een van de punten van Natuurbeleid 2.0 is dat de gebruiker en zijn draagvlak voor natuur 

meer in beeld is. Het merendeel van de in de Statenbrief aangegeven aanpassingen komen bij 
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GroenLinks over als normale actualisaties van de gebieden. Geïnformeerd wordt hoe deze 

veranderde positionering tot uiting komt in het Natuurbeheerplan.  

 

Mevrouw Blom merkt op dat de PvdA van mening is dat het voorliggende Natuurbeheerplan meer 

behelst dan alleen uitvoering, mede vanwege de daarin genoemde ambities. Namens de PvdA plaatst 

spreekster vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Duidelijk zichtbaar is, dat meer focus wordt aangebracht. 

- Het agrarisch Natuurbeheer wordt effectiever en efficiënter ingericht o.a. door de 

collectieven maar ook door het beperken van de zoekruimte.  

- In aansluiting op de opmerkingen van het CDA en de VVD pleit de PvdA ervoor dat 

maatwerk mogelijk moet blijven bv. vanwege landschappelijk of cultuurhistorisch belang. 

Dat vindt de PvdA ook terug in het voorliggende stuk.  

- Behoud van natuur en biodiversiteit zijn belangrijk; maar natuur is ook belangrijk voor 

mensen. Als die mensen erg gehecht zijn aan bv. de Tamme kastanje of Amerikaanse eik 

moet ervoor worden gewaakt deze bomen alleen ter wille van het beleid en de prioritering te 

kappen om ruimte te bieden aan berk, beuk en den.  

- De PvdA pleit voor volledige toegankelijkheid. Particuliere natuureigenaren krijgen subsidie 

mits hun terrein toegankelijk is. Geïnformeerd wordt of  die eis niet ook kan worden gesteld 

ter zake van het agrarisch natuurbeheer.    

- De aandacht wordt voorts gevestigd op hekken rondom particuliere natuurgebieden. Daarmee 

is dat gebied niet alleen voor de mens niet toegankelijk, maar het belemmert eveneens 

gezondere dierpopulaties. De PvdA vindt hierover weinig terug in het voorliggende stuk.  

Desgevraagd door de heer Joustra antwoordt spreekster niet direct voorbeelden van dieren te 

kunnen noemen, die worden tegengehouden door een dergelijk hek. Zij is er echter van 

overtuigd dat dit voor met name kleinere diersoorten geldt. Wellicht dat deze vraag aan de 

ambtelijke organisatie kan worden gesteld.  

De heer Joustra is benieuwd naar die lijst. 

- Met betrekking tot de groene contour verheugt het de PvdA dat de destijds in de Staten 

aangenomen motie ter zake in het voorliggende stuk is verwerkt.  

- De PvdA hoopt dat de Staten de komende jaren de realisatie van de natuurambitie in de 

groene contour goed blijven monitoren.  

 

Mevrouw Broere merkt op dat Natuurmonumenten voornemens is parkeergeld te gaan heffen bij  

Natuurgebieden, terwijl het merendeel van haar leden daarop tegen is. Geïnformeerd wordt hoe de 

provincie daarin staat en of zij daarop invloed kan uitoefenen. 

 

De heer Van der Steeg merkt op dat de heldere presentatie in de vorige vergadering al een aantal 

vragen van de PvdD heeft weggenomen. Voorts is een aantal vragen al gesteld door voorgaande 

sprekers. 

Spreker vestigt de aandacht op de weidevogels. In de vorige vergadering zijn kaarten gepresenteerd 

met blauwe en rode gebiedjes. Daaruit bleek dat ongeveer de helft van het weidevogelkerngebied 

afgedekt zou gaan worden door agrarisch natuurbeheer. Geïnformeerd wordt hoeveel extra geld het 

zou kosten om het hele weidevogelkerngebied te bedienen met agrarisch natuurbeheer. Voorts is de 

vraag wat er gebeurt met het weidevogelkerngebied, dat niet door agrarisch natuurbeheer wordt 

afgedekt.  

In het voorliggende stuk komt een aantal keren waterparel voor in relatie tot de nieuwe blauwe 

diensten in het kader van agrarisch natuurbeheer. Spreker memoreert dat gedeputeerde De Vries 

heeft aangegeven, dat waterparels specifieke maatregelen vragen. In het voorliggende stuk staat dat 

waterparels kunnen meeprofiteren van bv. randenbeheer. De PvdD acht dat wat generiek. De 
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waterschappen monitoren. Geïnformeerd wordt in hoeverre de waterschappen hebben onderzocht 

welke specifieke maatregelen zouden kunnen worden genomen ten aanzien van die waterparels.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede zich aan te sluiten bij de vraag over de weidevogels.  

Op blz. 54 van het voorliggende stuk wordt gesproken over rust en stilte. Zij citeert dat deze 

kernkwaliteit een belangrijke gevoelswaarde is van het Groene Hart. Het Groene Hart wordt 

specifiek genoemd, omdat het uitgestrekt en weids is. Er zijn echter meer gebieden waar rust en stilte 

is. Het vormt een belangrijk contrast met het leven in de stad. Daar gaat het om. Het verontrust 

50Plus dat de steden steeds verder oprukken ten koste van de stiltegebieden.   

Met betrekking tot afrastering is sprake van een bestuurlijk spagaat. Enerzijds wordt 

toegankelijkheid voorgestaan, maar anderzijds worden de meeste gebieden doorkruist door wegen en 

heeft het gebied met name last van de gebruikers van die wegen.   

Een ander punt is de oprukkende recreatie, dat conflicteert met behoud van natuur.   

Met betrekking tot het vorenstaande mist 50Plus feitelijk in het voorliggende stuk een paragraaf 

‘voorkomen’. De vraag met betrekking tot de natuur is wat de provincie gaat doen om te behouden 

wat er is mede ter bescherming van de dieren.  

 

De heer Van de Lagemaat memoreert dat het Natuurbeheerplan 2016 ter bespreking voorligt. Een 

van de hoofdlijnen van dit plan is, dat het effectiever en goedkoper moet. Uit het voorliggende stuk 

blijkt dat dit ook kan, hetgeen de SGP verheugt. Dit betekent echter dat er in het verleden teveel geld 

niet effectief is besteed, hetgeen de SGP betreurt.   

Het voorliggende stuk is gekoppeld aan allerlei akkoorden. Het Akkoord van Utrecht dat moet 

worden uitgevoerd en het moet maatwerk worden; de SGP staat daar achter.  

Ten aanzien van de specialisaties, de Tamme kastanje en de Amerikaanse eik,  staat de SGP in 

principe op het standpunt die bomen moeten blijven staan. Er worden echter bomen gekapt. Ter 

illustratie wijst hij op de Piramide van Austerlitz waar eeuwenoude bomen moesten wijken voor de 

restauratie. Kennelijk zijn de meningen over mooie natuur verdeeld. Er zal uiteindelijk echter 

moeten worden uitgekomen op één plan. Dat vereist compromissen en daaraan zullen alle partijen 

moeten meewerken om Utrecht mooi te houden.  

 

De heer Duquesnoy merkt op dat in het voorliggende stuk staat, dat omvorming van natuur wordt 

voorgestaan bv. productiebos moet naar iets anders toe; een productiebos heeft blijkbaar geen hoge 

waarde. De vraag is of daarbij niet voorbijgegaan wordt aan cultuurhistorische aspecten. 

Geïnformeerd wordt of die ook worden meegenomen in het natuurbeheer en zo ja, hoe dat wordt 

ingepast.   

Gestreefd wordt naar goed agrarisch waterbeheer. Geïnformeerd hoe smart ‘goed’ is.  

In het kader van de subsidie voor gecertificeerde collectieven informeert de SP of ook een bestaande 

groep particulieren voor die subsidie in aanmerking kan komen.  

De provincie gaat veel van de monitoring doen, hetgeen de SP verheugt. De gecertificeerde 

organisaties mogen echter hun eigen monitoring doen. Geïnformeerd wordt hoe de controle daarop 

is.    

 

Gedeputeerde Krol geeft aan dat een aantal vragen/opmerkingen van de VVD niet zozeer van 

toepassing is op een document, waarin uitvoering wordt gegeven aan de kaders die PS hebben 

vastgesteld in Natuurbeleid 2.0. In het voorliggende Natuurbeheerplan 2016 is met name sprake van 

een aantal veranderingen in het agrarisch natuurbeheer.  

De heer Joustra meent dat in het kader van Natuurbeleid 2.0 minder aan soortenbeleid zou worden 

gedaan, terwijl in het voorliggende plan bv. allerlei maatregelen voor de grutto staan.  

Gedeputeerde Krol onderschrijft het vorenstaande. Dat heeft te maken met het feit dat het 

Natuurbeheerplan aan een aantal pijlers moet voldoen. Ten eerste aan het Natuurbeleidplan 2.0. Ten 
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tweede aan IPO-afspraken, die ervoor moeten zorgen dat het natuurbeheer in de verschillende 

provincies van Nederland vergelijkbaar is; op grond hiervan is er ook een format Natuurbeheerplan 

vanuit het IPO –perspectief gemaakt. Ten derde EZ-afspraken en ten vierde Europese afspraken. 

Voor natuurbeheer is per jaar € 4 mln. beschikbaar, waarvan de helft Europees geld betreft. In 

tegenstelling tot de provincie die in Natuurbeleidplan 2.0 van de systeembenadering uitgaat, gaan 

zowel de Europese- als EZ-afspraken meer uit van de soortenbenadering. De provincie zou dit graag 

anders willen, maar de middelen die vanuit Europa worden verkregen betreffen wel 50% van het 

budget voor natuurbeheer.  

De in het Utrechtse Veenweidegebied aanwezige flora en fauna/biodiversiteit is Europees gezien 

echt het meest bijzonder.   

De vraag over de mountain bikers en de risico’s van het oplopen van letsel in bv. een bos valt 

feitelijk buiten de kaders van dit Natuurbeheerplan. Er is een doorlopende discussie gaande met 

landgoedeigenaren die moeite hebben met het feit dat zij zich moeten verzekeren tegen het oplopen 

van letsel van mensen die gebruik maken van hun terrein. Hierover wordt overigens verschillend 

geacht. De provinciale juristen geven expliciet aan dat als een landgoedeigenaar zijn landgoed netjes 

onderhoudt en een gebruiker letsel oploopt dit tot de reguliere risico’s behoort die iemand mag 

verwachten bij het betreden van een opengesteld bos.   

Met betrekking tot de bedreigde diersoorten licht spreker toe dat IUCN een lijst met criteria maakt; 

een lidstaat moet op basis daarvan bekijken of een diersoort bedreigd is. In Nederland wordt een zgn. 

rode lijst gehanteerd (zie tabel 2); dat zijn alle soorten waarvoor een internationale 

verantwoordelijkheid geldt om te voorkomen dat deze soorten uitsterven.  

De heer Joustra wijst ter illustratie op de kamsalamander, die in voornoemde tabel 2 staat. Op de 

website van het IUCN komt de kamsalamander echter niet als bedreigde diersoort voor.   

Gedeputeerde Krol licht toe dat de kamsalamander wel op de Habitatlijst staat en op grond daarvan 

Europees rechterlijk beschermd is. 

Nederland is een druk bevolkt land waardoor natuur, biodiversiteit, onder druk staat. Als in 

Nederland soorten radicaal achteruit gaan, dan heeft Nederland de plicht om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen. Dat lukt niet altijd. Diersoorten komen en gaan. Het klimaat verandert, hetgeen ook van 

invloed is op de diersoorten die in Nederland worden aangetroffen. Bepaalde diersoorten in 

Nederland zullen moeten worden beheerd, bv. de gans. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat er 

conform het Natuurbeleidsplan 2.0 grote, stevige, robuuste gebieden worden gemaakt waar dieren 

zichzelf goed kunnen reden. Dat is het Natuurbeleid, dat wordt voorgestaan. Het konijn staat niet op 

de rode lijst, maar op de zgn. vrijstellingslijst. Daarop mag derhalve het hele jaar worden geschoten, 

maar spreker schat in dat de nieuwe Natuurwet daar een eind aan zal maken.  

Het Natuurbeheerplan is een complex stuk. Voor een collectief is het niet eenvoudig daarmee aan de 

slag te gaan. Er zijn twee keuzen gemaakt. Geconstateerd is dat het agrarisch natuurbeheer in de 

afgelopen jaren niet effectief is geweest. Er is veel geld in omgegaan. In feite is sprake geweest van 

een vorm van inkomenssteun, waarvan de agrarische sector weinig ecologisch natuureffect heeft 

gehad. Thans is het budget gelimiteerd, de gebieden worden voor een deel kleiner en de 

vergoedingen in de gebieden gaan omhoog. Van een collectief wordt een grotere prestatie gevraagd, 

waarvoor meer geld kan worden verkregen maar niet overal. Dat is de keuze die in dit plan wordt 

gemaakt. De zoekgebieden voor weidevogels zijn bv. ca 3 keer zo groot als het gebied waarvoor 

budget is. Het collectief weet waar de weidevogels zitten en waar het beleid de afgelopen jaren het 

meest effectief is geweest. De provincie legt een ruim zoekgebied neer, maar het collectief zal de 

keuze moeten maken voor de plekken waar het het meest effectief is. Spreker verwacht dat op die 

manier ook feitelijk het meeste effect zal worden verkregen. Overigens wordt jaarlijks een 

Natuurbeheerplan gemaakt; indien de collectieven daartoe de noodzaak aangeven, zal het plan 

worden aangepast. De collectieven krijgen veel vrijheid om zelf zaken te organiseren. De keuze kan 

worden gemaakt een deel van het budget apart te houden om een en ander te doen binnen het 

collectief; een andere mogelijkheid is om te trachten geld van derden aan te trekken om daarmee in 
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het gebied gewenste zaken voor elkaar te krijgen. Spreker staat op het standpunt dat dit een grote 

verbetering is ten opzicht van de huidige situatie.  

Soortenrijk grasland en akkers op percelen alleen in groene contour en EHS agrarisch past bij het 

Natuurbeleid 2.0 nl. het concentreren en een robuuste EHS. Perceelsbeheer is duur en randenbeheer 

kan ook in delen buiten de EHS. Er wordt derhalve voor gekozen om in de groene contour en EHS 

agrarisch te doen wat het meest effect heeft, omdat o.a. wordt voorgestaan met dezelfde hoeveelheid 

middelen meer resultaat te boeken.   

Het voorliggende plan gaat nu ter visie. In april wordt het Natuurbeheerplan definitief vastgesteld.  

Indien uit deze commissievergadering breed gedragen principiële zaken komen die om aanpassing 

van het voorliggende stuk vragen, worden deze  in de vorm van een zienswijze vanuit PS op het 

Natuurbeheerplan ingebracht en verwerkt in de definitief vast te stellen versie. 

Het klopt dat de vergoedingen veranderen.  

De Staat van Utrecht, die in de extra BEM-vergadering kort en hedenmiddag formeel wordt 

gepresenteerd, is hoopvol. De Staat van Utrecht is zeer leesbaar geworden. Aan de hand van getallen 

kan precies worden gezien hoe het met Utrecht gaat. Zo is o.a. het effect van het beleid in de 

afgelopen jaren met betrekking tot de stikstofdispositie  duidelijk zichtbaar; hetzelfde geldt voor de 

soorten rijkdom en nieuwe natuur. Het verheugt spreker te zien dat,  hetgeen de provincie de 

afgelopen jaren met veel geld en energie heeft gedaan, ook effect heeft gehad.  

De maatregelen die worden genomen in het kader van water liggen op schema. In een ecologisch 

systeem duurt het echter even voordat de effecten zichtbaar zijn. Met het Natuurbeheerplan worden 

alle KRW maatregelen mogelijk gemaakt; een en ander is volledig in lijn met de in september 

vastgestelde  voortgangsrapportage KRW.   

Het overheidsgeld wordt thans ingezet op die plekken waar dit het meeste effect heeft. Het gevolg 

daarvan is dat mensen, die zich al jarenlang enthousiast en in positieve zin bezighouden met 

weidevogelbeheer, in het nieuwe systeem daarvoor geen geld meer krijgen vanwege het geringe 

effect. Dat is pijnlijk.   

Desgevraagd door de heer Boerkamp antwoordt spreker, dat het afgelopen jaar hard is gewerkt om 

de collectieven tot stand te brengen. Vaak gebruiken de collectieven de systemen, die ook al in de 

agrarische natuurverengingen functioneerden. Vrijwel alle, in agrarisch natuurbeheer actieve 

agrariërs, zaten in een agrarische natuurvereniging en zitten nu ook weer in die collectieven. De 

provincie is overal geweest. Het nieuwe systeem is mogelijk pijnlijk, maar kan voor mensen geen 

verrassing zijn.   

In het nieuwe systeem blijft substantieel landschapsbeheer in het agrarisch gebied mogelijk. Dit is 

niet het geval als het gaat om een klein rijtje bomen op een boerenerf, omdat dit geen effect heeft in 

het kader van het met elkaar verbinden van grote natuurgebieden met substantiële systemen.  

De heer Boerkamp merkt op bij de prioriteiten niet te zijn tegengekomen, dat het verbinden ook zou 

moeten worden nagestreefd.  

Gedeputeerde Krol licht toe, dat de collectieven een visie maken op basis van de Kwaliteitsgids en 

de dooraderingen van het gebied voor internationale doelsoorten. In het kader van de toekenning van 

het geld zijn die verbindingen en die effecten op internationale doelsoorten provinciale criteria.  

Ieder gebied krijgt een eigen budget, dient daarvoor een aanvraag in en de provincie beoordeelt dat 

op basis van de prioriteiten in het Natuurbeheerplan en verder in goed overleg.  

Agrariërs die aan kringlooplandbouw doen, kunnen deelnemen.   

Gebieden die net buiten de groene contour liggen hebben geen specifieke status, ook geen specifieke 

RO status. De EHS vormt de kern van het Natuurgebied; de groene contour wordt gevormd door de 

gebieden die strak tegen de EHS liggen. Op basis van het voorliggende Natuurbeheerplan is het 

mogelijk dat de provincie middelen verstrekt buiten de EHS en de groene contour mits dit effect 

heeft op soorten die door de provincie van belang worden geacht.   
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De nieuwe NB wet is er nog niet. Afgewacht zal moeten worden wat die gaat betekenen. Als de 

provincie iets met de nieuwe NB wet moet, is het waarschijnlijk niet in het kader van het primair 

agrarisch Natuurbeheer.  

Desgevraagd door de heer Bekkers antwoordt spreker dat de provincie nog niet ver is in haar denken 

in voorbereiding op de nieuwe NB wet.   

De heer Bekkers geeft dit als aandachtspunt mee. Hij kan zich voorstellen dat beleidsvoorstellen in 

dat kader in het voorjaar ter bespreking aan de Staten kunnen worden voorgelegd. .  

Gedeputeerde Krol vervolgt met de toezegging het openstellen van landbouwgebieden met 

vergoeding als interessante suggestie mee te zullen nemen.  

De heer De Heer pleit in deze wel voor maatwerk, omdat er percelen zijn waar het juist van belang is 

de rust te bewaren omdat er bv. veel grutto’s zitten.  

Gedeputeerde Krol acht dit een van de grootste dilemma’s. Ter illustratie wijst hij op vliegbasis 

Soesterberg; een gebied dat lang dicht is geweest waardoor er prachtige natuur is ontwikkeld met 

een enorme populatie veldleeuweriken en nu voor publiek is opengesteld, hetgeen een goede zaak 

wordt geacht. De openstelling zal zondermeer effect hebben op de hoeveel veldleeuweriken. In het 

geval van een dergelijk dilemma wordt veelal overgegaan tot zôneren.  

In algemene zin is spreker persoonlijk van mening dat de natuur, ongeacht wie de eigenaar is, zoveel 

mogelijk toegankelijk en beleefbaar moet zijn. 

Mevrouw Blom ondersteunt het vorenstaande, maar ook de PvdA staat niet voor dat bv. grutto’s 

worden verjaagd of drukke P-plaatsen dan wel mountainbikepaden worden aangelegd in de buurt 

van soorten die het erg moeilijk hebben. Nederland is echter nu eenmaal een druk bevolkt land 

waarin genieten van de natuur van belang wordt geacht. De PvdA is van mening dat door het te 

rigoureus afsluiten van gebieden wel een deel van het draagvlak van de mensen in Nederland 

verloren is gegaan. Mede in het belang van de natuur staat de PvdA op het standpunt dat er voor 

moet worden gezorgd dat er voldoende draagvlak wordt behouden.  

De heer Joustra deelt mede dat de VVD zich aansluit bij het pleidooi van de ChristenUnie voor 

maatwerk. Hij wijst er ter illustratie echter op dat bv. ook verwilderde katten een bedreiging kunnen 

vormen voor grutto’s. In het voorliggende stuk mist de VVD maatregelen om dergelijke ‘jagers’ te 

bestrijden. 

De heer Van der Steeg beveelt het rapport van Sovon over weidevogels nogmaals onder de aandacht 

van de VVD aan. Daaruit blijkt dat het qua kattenpredatie wel meevalt.  

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie pleit voor een combinatie van zônering en tijdelijke 

afsluiting in de belangrijke seizoenen. Dat gebeurt bij vliegbasis Soesterberg nu ook; een belangrijk 

fietspad is van 15 maart – 30 juli dicht vanwege de leeuweriken; hetzelfde geldt voor veel 

Klompenpaden. Een algemene oproep tot toegankelijkheid van alle agrarische percelen gaat de 

ChristenUnie een stap te ver.   

Gedeputeerde Krol vervolgt dat er in de provincie nog wel plekken zijn waar de verbindingen tussen 

natuurgebieden niet optimaal functioneren vanwege een weg of het feit dat er nog wordt gewerkt aan 

de realisatie van een ecoduct. Er kan echter niet worden gezegd dat in de provincie sprake is van 

grote hoeveelheden rasters, die een belemmering vormen voor verspreidingen van diersoort.  

Ook spreker heeft het voornemen van Natuurmonumenten gelezen over het heffen van parkeergeld. 

Dit valt echter buiten de orde van het voorliggende stuk.  

Het weidevogelkerngebied wordt voor 100% gedekt met de nieuwe begrenzing. Wat afvalt zijn de 

slechte gebieden waar weinig vogels zitten.  

Het vorenstaande verheugt de heer Van der Steeg, maar verbaast hem enigszins. Bij de presentatie in 

de vorige vergadering is namelijk desgevraagd aangegeven dat slechts ongeveer de helft van de 

weidevogelkerngebieden zou worden bediend door agrarisch natuurbeheer.  

Gedeputeerde Krol licht toe dat de misvatting ontstaat, doordat slechts de helft van de huidige 

weidevogelgebieden overblijft. De weidevogelkerngebieden, waarover afspraken zijn vastgelegd in 

de Weidevogelvisie, zitten geheel in het nieuwe systeem.  



9 

 

Met betrekking tot de waterparels licht spreker toe dat de waterschappen meedoen aan dit systeem 

inclusief de cofinanciering. Dit betekent dat de waterparels mede worden gefinancierd door de 

waterschappen en dat dit ook als zodanig in het voorliggende document staat.  

De heer Van der Steeg verzoekt of de commissie voor 18 maart 2015 een overzicht kan krijgen van 

de specifieke maatregelen ten aanzien van waterparels. Spreker doelt hierbij niet op het reguliere 

beleid in de zin van KRW, Natura 2000. Waterparels vragen een specifiek beleid. De vraag is welk 

specifiek beleid in de afgelopen jaren is gevoerd op waterparels en in hoeverre door de 

waterschappen is onderzocht welke maatregelen voor de waterparels gewenst zijn.  

Gedeputeerde Krol zegt een antwoord op deze vraag toe. 

De vraag van 50Plus over preventiemaatregelen hoort feitelijk niet thuis in het Natuurbeheerplan. 

Het gaat thans over de systematiek van het verdelen van het geld, zodat het zoveel mogelijk 

bijdraagt aan de provinciale doelen. Opmerkingen over verstoringen staan in het Natuurbeleid 2.0.   

Voor wat betreft de collectieven is de Europese regelgeving relatief eenvoudig in de zin dat het om 

een gecertificeerde group of farmers moet gaan. Er is in het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het 

tot stand komen van de collectieven. Bekeken is waar de kennis zit, of met de gebiedscommissies of 

voormalige natuurverenigingen kan worden samengewerkt. Partijen zijn daar in zijn visie goed 

uitgekomen.  

Spreker onderschrijft dat de collectieven veel vertrouwen krijgen. Zij gaan een deel van de 

monitoring en het succes zelf meten. Er wordt echter met Europees geld gewerkt op grond waarvan 

ook de NVWA de collectieven gaat controleren .   

 

De heer Westerlaken memoreert dat aangegeven wordt dat er een spanningsveld bestaat tussen het 

Natuurbeleid 2.0 en de Europese opvattingen. In Natuurbeleid 2.0 wordt gesproken over 

systeembenadering, robuuste systemen en in Europese beleidsvorming en uitvoering wordt meer de 

soortenbenadering gehanteerd. Geïnformeerd wordt waar de provincie nu haar zwaartepunt legt. 

 

De heer De Heer hecht eraan te pleiten voor een goede combinatie van de systeem- en 

soortenbenadering. 

De Staat van Utrecht geeft een hoopvol beeld. De ChristenUnie heeft begrepen dat van alle 

biodiversiteitindicatoren twee slecht scoren nl. water en akkers. In eerste termijn heeft spreker 

gevraagd of de provincie op die punten extra gaat inzetten.   

Voorts memoreert spreker zijn vraag of er wel voldoende geld is voor het voorgestelde beheer.   

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vraag van het CDA. 

 

Mevrouw Blom memoreert de vragen over de Tamme kastanje en de Amerikaanse eik. Een aantal 

jaren geleden is veel discussie gevoerd over het vraagstuk inheemse- dan wel niet inheemse soorten. 

Daarbij werd de Tamme kastanje tot de niet inheemse soort gerekend, terwijl deze boom al meer dan 

100 jaar in Nederland voorkomt. Op grond van het vorenstaande is thans in eerste termijn verzocht 

te letten op de cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteit en derhalve ook om maatwerk. In het 

Natuurbeleid 2.0 staat duidelijk dat in het kader van de biodiversiteit wordt gekozen voor de 

prioritering. Die discussie wil spreekster niet opnieuw voeren, maar de PvdA kan zich wel 

voorstellen, dat met sommige plekken coulant wordt omgegaan.  

 

De heer Duquesnoy memoreert zijn vraag in eerste termijn of er nog ergens een combinatie met 

cultuurhistorie te maken is. Voorts heeft hij nog geen antwoord gekregen op zijn vraag of een 

groepje burgers ook een gecertificeerd collectief zou kunnen worden. Tot slot memoreert hij zijn 

vraag hoe smart ‘goed’ is in het kader van het agrarisch waterbeheer.   
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Gedeputeerde Krol memoreert dat in Natuur 2.0 staat dat de internationaal te beschermen soorten 

worden vertaald naar leefgebieden. Bekeken is waar die internationale soorten vooral zitten en of dat 

vervolgens de gebieden zijn waar de provincie met name op inzet. Daarmee worden feitelijk twee 

vliegen in een klap geslagen. De provincie houdt zich hiermee enerzijds aan de Europees rechterlijke 

soortenbescherming benadering en anderzijds aan hetgeen zij voorstaat in het kader van 

Natuurbeleid 2.0.  

De Staat van Utrecht geeft aan dat akkers en moerassen vooruit gaan, maar dat het niet zo goed gaat 

met heide, open zand en water. Soorten rijkdom neemt op een aantal plekken toe en op een aantal 

plekken wat minder. Daar moet de provincie rekening mee houden.  

Er is € 4 mln. voor agrarisch natuurbeheer en € 4 mln. voor natuurbeheer beschikbaar. Dat zijn de 

financiële kaders waarbinnen alles moet worden gedaan; de Staatsbosbeheervergoedingen vallen 

daar ook onder.   

In het voorliggende stuk wordt niet gesproken over het al dan niet omzagen van de Tamme kastanje. 

Daar gaat de provincie ook niet over. Indien lang genoeg wordt teruggekeken is feitelijk alles niet 

inheems. In algemene zin wordt in het kader van het Natuurbeleid iets dat al heel lang in Nederland 

voorkomt niet als exoot aangemerkt en iets dat recenter is geïntroduceerd wel.  

Er is echter sprake van een uitzondering. Op een aantal plekken is nl. sprake van internationale 

afspraken ter bestrijding van sterk invasieve exoten. Met betrekking tot dier- of plantensoorten die 

risico’s met zich meebrengen/schade toebrengen is de afspraak gemaakt om die zoveel mogelijk te 

bestrijden.  

Alle bosgebieden in de provincie Utrecht zijn beheerde bossen en daar hoort verjonging en oogst nu 

eenmaal bij.  

Op de agrarische percelen komen al 8 eeuwen weidevogels en agrarisch beheer voor; dat zou ook 

cultuurhistorisch kunnen worden genoemd.   

Spreker memoreert dat een gecertificeerde group of famers een collectief kunnen vormen. Er zijn 

geen belemmeringen. Het is echter geen eenvoudige klus om een collectief te worden.  

Met betrekking tot de vraag of ‘goed’ wel een smart criterium is in het kader van het waterbeheer 

licht spreker het volgende toe. De provincie betitelt maatregelen als goed, wanneer per definitie 

duidelijk is dat ze bijdragen aan de instandhouding van internationale soorten.  

De heer Dusquesnoy begrijpt dat ‘not farmers’ geen collectief kunnen opzetten.  

Voorts memoreert spreker zijn vraag met betrekking tot cultuurhistorie te hebben gesteld in relatie 

tot het omvormen van productiebossen.   

Gedeputeerde Krol antwoordt dat productiebossen velaal monotoon zijn en wat meer divers uit 

oogpunt van biodiversiteit gewenst kan zijn. Hierbij wordt niet aan kaalslag gedacht, maar aan 

maatregelen die een goed effect hebben op de kwaliteit van het bos..  

   

4. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.   

 

.  

 


