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Geachte dames en heren

lk spreek hier namens Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuur en

Milieufederatie Utrecht, LandschapErfgoed Utrecht en het lVN. Namens deze 6 groene organisaties

wil ik u feliciteren met uw verkiezing in PS en ik wens u veel succes de komende jaren. Wij bieden

onze kennis en ervaring aan om samen met u onze mooie provincie nog natuurrijker, groener en

duurzamer te maken.

Een belangrijk middel daarvoor is Natuurbeleid 2.0, samen met de afspraken in het nieuwe

coalitieakkoord. De term Verbinding spreekt ons zeer aan, wij zijn van de groene verbindingen !

We zijn heel blij dat zowel uit de voortgangsrapportage als uit het akkoord de ambitie blijkt om het

natuurnetwerk onverkort af te maken. Complimenten daarvoor. Dit is heel hard nodig om uw eigen

doelstelling te bereiken: robuustere systemen en natuur die tegen een stootje kan. We willen u op

het hart drukken om flink door te pakken met verwerven en inrichten van natuur. Jaarlijks moet 125

ha toegevoegd worden aan het Natuurnetwerk om in2027 een robuust netwerk gereed te hebben.

Het laaghangend fruit op gebied van grondverwerving is al geplukt, nu komen de moeilijkere

trajecten. En zelfs de afgelopen jaren is deze doelstelling van 125 ha niet steeds gehaald.

Heel belangrijk is om de nieuwe en al bestaande natuurgebieden goed in te richten. Eenmalig een

goede start, betekent dat daarna de natuur meer op eigen benen kan staan. Denk hierbij aan het

ínstellen van een goede waterhuishouding of het afgraven van de zeer voedselrijke bovenlaag. Dit
geeft meer biodiversite¡t tegen minder beheerkosten. Op dit moment is hiervoor te weinig geld

beschikbaar via de SKNL subsidieregeling.

Dan ís er ook de Groene Contour. We zijn erg verheugd dat hiervoor aandacht ís in coalitieakkoord.

Dat is ook hard nodig, want afgelopen 4 jaar is er slechts 4 hectare van de Groene Contour
gerealiseerd. Deze 3000 ha natuur is echter van groot belang, juist voor een meer robuuste natuur.

We roepen u op om een aanjaagteam hiervoor in het leven te roepen en dit als opdracht mee te
geven aan de gebiedscommissies.

Voor robuustere systemen (pijler 2) is ook aandacht nodig voor natuur buiten de natuurgebieden.

De biodiversiteit in het landelijk gebied holt nog steeds achteruit. Landschapselementen, zoals

houtwallen, knotbomenrijen, elzensingels, slootkanten en akkerranden, zijn hierin heel belangrijk.

Hierin is ruimte voor migratie van dieren, voor schuil- en rustplekken en om voedsel te vinden. Op

dit moment is er gelukkig al wel beleid om landschapselementen te beheren (GLB) en te beschermen

(landschapsverordening). De provincie Utrecht doet dat via de landschapsverordening zelfs bijzonder
goed I Wat nog mist is echter beleid voor het hoognodige herstel van landschapselementen of
nieuwe aanleg.



Dit alles kost geld. We vragen uw speciale aandacht voor de kosten om onze natuur toegankelijk en

beleefbaar te houden. Wij willen, net als u, dat alle Utrechters kunnen genieten van onze mooie
natuur. Het onderhouden van paden, houden van toezicht, geven van voorlichting en het zorgen

voor veiligheid kost wel veel geld. We werken al jaren hard om alternatieve financieringsbronnen
aan te boren en blijven dat doen, maar hieraan zit een grens. Het is niet mogelijk om volledig
zelfuoorzienend te zijn, overheidsfinanciering van deze publieke behoefte om te recreëren in de

natuur blijft noodzakelijk.

Wij zien er naar uit om de komende 4 jaar met u samen te werken en zijn altijd bereikbaar voor
vragen, antwoorden en uitwisselen van ideeën.
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