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DATUM 29-5-2017 

AAN Leden van de Statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Maasdam-Hoevers 

ONDERWERP 
Voortgang afhandeling motie 119 Natuurvisie provincie Utrecht, ‘Een plus op natuurbeleid, 
een plus op budget’ 

 

 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) is het sluitstuk van het Bestuursakkoord natuur (2011) en het Natuurpact 

(2013) in de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies. De Wnb stelt als doel het behouden, 

versterken en duurzaam beleven en benutten van de Nederlandse biodiversiteit. Voor ons betekent dit dat we 

voor de Utrechtse biodiversiteit onder andere toewerken naar een duurzame staat van instandhouding. Onze 

prestaties worden hieraan afgemeten, onder andere door het Planbureau van de Leefomgeving dat ééns in de 

twee jaar een evaluatierapportage uitbrengt.  

 

Ter voorbereiding op  de invoering van de Wnb heeft u op 12 december 2016 de Natuurvisie, het Beleidskader 

Wnb, de Verordening natuur en landschap en de Beleidsregels natuur en landschap vastgesteld (2016RGW109). 

Tegelijkertijd is toen Motie 119 “een plus op natuurbeleid, een plus op budget aanvaard. De motie constateert dat 

de realisatie van de Natuurvisie, gezien het ambitieuze karakter ervan (de “plus” op Natuurbeleid 2.0) wellicht 

alleen haalbaar zal zijn met meer financiële middelen en vraagt dat bij de Kadernota 2017 in beeld te brengen.  

 

Momenteel werk ik aan de realisatiestrategie natuur. In deze realisatiestrategie wordt beschreven hoe de 

biodiversiteitsopgaven(de “plus” op Natuurbeleid 2.0) uit de natuurvisie concreet tot uitvoering komt. Het gaat 

daarbij zowel om de manier waarop we de plus willen realiseren als om de daarvoor benodigde middelen. 

 

Daarnaast wordt in 2017 op onderdelen al concreet uitvoering gegeven aan (het voorbereiden van) het realiseren 

van de biodiversiteitsopgave. We hebben daartoe de biodiversiteitsopgave voor 2017,  inclusief de hiervoor in 

2017 benodigde financiële middelen, versneld in beeld gebracht. We hebben in 2017 735 duizend euro nodig om 

een goede start te kunnen maken met het realiseren van de biodiversiteitsopgave.In de kadernota 2017 is 

voorgesteld voor 2017 eenmalig een bedrag van €452.000 euro beschikbaar te stellen. Daarnaast zetten we in 

2017 283 duizend euro uit bestaande middelen in, gedekt binnen het programma Landelijk Gebied 2 zonder dat 

dit ten koste gaat van andere provinciale ambities uit de kerntaak natuur. In de kadernota 2017 is eveneens 

voorgesteld voor 2018 voor deze opgave alvast een bedrag van 258.000 beschikbaar te stellen.   

 

De Utrechtse biodiversiteitsopgave wordt uitgewerkt in versterking van de biodiversiteit via een gerichte impuls 

die nodig is om voor de Utrechtse biodiversiteit, onder andere voor onze aandachtsoorten, naar een duurzame 

staat van instandhouding toe te werken. Deze impuls richt zich zowel op bestaande natuurgebieden als op 

gebieden daarbuiten – in het agrarisch cultuurlandschap en het stedelijk gebied.   

 

Met het treffen van deze maatregelen dragen we bij aan het behouden, herstellen en versterken van biotopen en 

leefgebieden. Hiermee zorgen we ervoor dat de soorten die voor ons van belang zijn weer in een gunstige staat 

van instandhouding worden gebracht, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

De 4 belangrijkste opgaven waar, in het kader van de Plus op het natuurbeleid in 2017 aan gewerkt wordt zijn:  

 

1. De nadere uitwerking van natuurparels (incl. weidevogelgebieden in agrarisch en reservaatgebied); 

gebieden waar wordt ingezet op het verbeteren van de biotopen/leefgebieden van de beschermde 

soorten, de geïdentificeerde aandachtssoorten en de vele meeliftsoorten, zodat zij zich kunnen 

ontwikkelen naar een gunstige staat van instandhouding en/of deze staat van instandhouding duurzaam 

kunnen behouden.  
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2. Dit jaar wordt een verkenning uitgevoerd hoe bestaande natuur die kwalitatief nog (niet) voldoende is 

ingericht kan worden omgevormd naar natuur met een hoger biodiversiteitsrendement. Op deze manier 

kan snel en effectief de biodiversiteit versterkt worden. 

3. Om aan onze biodiversiteitsdoelen te kunnen voldoen is een kwaliteitsslag in het agrarisch gebied nodig.  

Voor de realisatie van de Vogel en Habitat Richtlijn doelen is een verdergaande verduurzaming van de 

landbouw nabij natuur nodig, waarbij meer aansluiting moet worden gezocht tussen het huidige 

landbouwproductie-systeem op de biodiversiteitsdoelen van deze gebieden. Er liggen op dit punt kansen 

in natuurinclusieve landbouw en nieuwe verdienmodellen. 

4. Versterking biodiversiteit stedelijk gebied (Utrechtse aanpak); onze nieuwe wettelijke verplichtingen in 

het stedelijke gebied pakken we samen met de gemeenten op, ook omdat ze samenhangen met 

gedeelde VTH-taken. Er liggen kansen, om in de stedelijke gebieden het actieve soortenbeleid te 

koppelen aan het passieve soortenbeleid via zogenaamde soortenmanagementplannen, waarbij zowel 

de biodiversiteit wordt bediend als de inwoners (vereenvoudiging vergunningenlast).  

 

In bovenstaande opgave is meegenomen motie 5 gerelateerd aan de Kadernota 2017:  

 Motie 5 “Ganzen” Alternatieve en innovatieve methoden ganzenbeheer en de beleidsafspraken 

Beleidskader Wnb hieromtrent.  Wij gaan door met de uitvoering van het ganzenbeleid en tegelijkertijd 

starten wij de pilots op voor de diervriendelijke innovatieve ganzenbeheermethoden voor de langere 

termijn. 

 

Naar aanleiding van de afronding van de realisatiestrategie natuur, informeer ik u over alle opgaven (inclusief het 

beheer van het groeiend areaal natuur) en de benodigde middelen en dekkingsvoorstellen voor de jaren 2018 en 

verder uitgesplitst naar jaarsneden. De vervolgfinanciering van motie 5 betrekken wij hierbij. Eventuele ongedekte 

opgaven neem ik mee naar de kadernota 2018.  

 

Samenvattend concludeer ik dat motie 119 in uitvoering is maar hiermee nog niet is afgehandeld. Wel heb ik  het 

vertrouwen dat we met de realisatie van de hierboven genoemde opgaven een goede start maken in de 

uitvoering van de biodiversiteitsopgave van de Natuurvisie.  

 


