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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Jaarlijks verzamelen we voor het natuurbeleid informatie over verschillende onderwerpen. We doen dit om de 
voortgang en de resultaten van het beleid te monitoren. De resultaten van dit onderzoek trachten we zoveel 
mogelijk gebundeld aan u aan te bieden. Dit jaar betreffen dit de gegevens voor de landelijke Voortgangs-
rapportage Natuur 2016, het verslag van de zomerganzentelling 2016, de rapportage Provinciaal Veldonderzoek 
2015 en Stand van zaken edelhert, damhert en wild zwijn in de provincie Utrecht, periode 2014 - 2015. Na 
vaststelling van de Natuurvisie provincie Utrecht (gepland PS 12 december 2016) zullen dergelijke rapportages 
worden gekoppeld aan het Plan Monitoring en Evaluatie wat op basis van de Natuurvisie zal worden opgesteld. 
 
Aanleiding 

De reden om een bepaald onderdeel van het natuurbeleid te monitoren heeft een verschillende aanleiding. Deze 
aanleiding wordt bij de essentie/samenvatting toegelicht. 
 
Voorgeschiedenis 

Nvt. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Bij deze geven wij u een samenvatting van de afzonderlijke rapportages: 
 
Landelijke Voortgangsrapportage Natuur (VRN) van 2016 

In het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact is afgesproken dat de provincies het Rijk informeren over de 
voortgang van het natuurbeleid. De VRN is gezamenlijk door de provincies en het IPO opgesteld. Het heeft tot 
doel om de Staatssecretaris jaarlijks te informeren over de voortgang van de afspraken in het Bestuursakkoord 
Natuur en het Natuurpact. Op basis van de VRN overleggen de provincies met de Staatssecretaris. De 
Staatssecretaris gebruikt deze informatie om de Tweede Kamer te informeren. In Utrecht is afgesproken dat deze 
rapportage ook naar PS gaat.  
Deze tweede Voortgangsrapportage 2016 rapporteert over de voortgang in 2015 en is, net als in 2015, een 
kwantitatieve rapportage over de voortgang van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (verwerving en 
functiewijziging, inrichting en beheer). Het betreft dus een som van de verworven of van functie gewijzigde, 
ingerichte en beheerde hectares van de afzonderlijke provincies. Hieronder zijn de Utrechtse gegevens 
weergegeven (in ha): 



 

  

 

 

  01-01-2011 t/m 31-12-2014 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Totaal op 31-12-2015 

Gerealiseerd
* 

311 167 478 

Ingericht 374 191 565 
*  Dit wil zeggen gerealiseerd door verwerving of met functiewijziging 

 

In Beheer stand op 31-12-2015 

In beheer met contract 19731 

In beheer zonder contract 9882 

Totaal in beheer 29613 
 

   

    
Uit de gegevens blijkt dat we wat betreft verwerving en functiewijziging min of meer op koers liggen. We zijn nu 
op een derde van de tijd om het Akkoord van Utrecht te realiseren en we hebben circa een derde van de grond 
gerealiseerd. De inrichting loopt iets achter. Dit komt omdat we de inrichting pas kunnen voltrekken als alle grond 
verworven is, zodat grote gebieden in één keer worden ingericht. We willen dit gaan versnellen door ook inrichting 
te laten plaatsvinden in deelgebieden, zoals in de natuurvisie is aangegeven. Het is de bedoeling dat het VRN in 
de toekomst een meer kwalitatief karakter krijgt, waarin ook de beoordeling van de kwaliteit van de natuur wordt 
meegenomen. 
 
De zomerganzentelling 

Jaarlijks wordt door de deelnemers van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) het aantal overzomerende 
ganzen geteld. Afgesproken is dat wij u over deze telling informeren. De doelstelling van het beleid is om de 
schadeomvang van de grauwe gans terug te brengen tot het niveau van 2005. Hiertoe dient de populatie 
gereduceerd te worden tot een voorjaarsstand van 4000 dieren. De daarbij berekende zomerstand is 7000 
grauwe ganzen. 
In 2015 zijn 40.594 grauwe ganzen in Utrecht geteld. In 2016 betreft dit 37.744 dieren, dat is 2850 minder (-7%) 
dan het aantal in 2015. Na een forse afname van het totaal in 2014 en een stabilisatie in 2015 vindt er dit jaar dus 
wederom een afname plaats, waardoor de neergaande meerjarentrend zich doorzet. Echter, de oorspronkelijke 
doelstelling is nog steeds ver weg. 
Er zijn in het seizoen 2015-2016 21.187 grauwe ganzen geschoten; ook heeft er actieve legselreductie 
plaatsgevonden. Door de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in 2016 was het niet mogelijk ruiende 
ganzen te vangen zodat er geen gecoördineerde vangacties hebben plaatsgevonden.  
Om gewasschade te beperken doet het Faunafonds een uitgebreid effectiviteitsonderzoek naar het gebruik van 
laserlicht om ganzen te verjagen. Vooruitlopend op de resultaten hiervan doet de Faunabeheereenheid Utrecht 
op kleine schaal een pilot met enkele hand-laserapparaten. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Utrecht 
door studenten van Hogeschool VHL onderzoek gedaan naar alternatieve beheermethoden. Ook adviseren zowel 
provincie als Faunabeheereenheid over gebiedsinrichting om broeden van ganzen te voorkomen. 
 
Rapportage Provinciaal Veldonderzoek 2015 

Jaarlijks geeft de provincie Utrecht opdracht om in circa 1/10e deel van het landelijk gebied de flora en fauna te 
inventariseren. In 2015 heeft het veldwerk plaatsgevonden in de Vechtvallei, het Noorderpark en rondom 
Harmelen. Het veldwerk betreft 11.350 ha en richt zich vooral op soorten die beschermd, bedreigd of indicatief 
zijn voor de kwaliteit van de biotopen. Er zijn 406 karteersoorten waargenomen: 313 plantensoorten en 93 
diersoorten. Hiervan zijn 27 soorten strikt beschermd en 43 min of meer bedreigd.  
Van het veldwerk is een rapport gemaakt. In het rapport wordt van alle deelgebieden de natuurkwaliteit apart 
besproken. Daarnaast zijn de verschillende soorten en soortgroepen behandeld en is het voorkomen van soorten 
van de biotopen ‘water’, ‘oever’, ‘grasland’ en ‘bos’ besproken. De natuurwaarden in Tienhoven, de Molenpolder 
en Westbroek zijn het hoogst. Polder Achttienhoven heeft de meest bijzondere watervegetaties. In vergelijking 
met het overeenkomstige onderzoek van tien jaar geleden, is de verspreiding van een aantal soorten 
toegenomen, zoals de vroege glazenmaker (een libel) en de moerassprinkhaan. Andere soorten zijn afgenomen, 
vooral enkele bijzondere waterplanten, waaronder krabbenscheer. In de inventarisatie zijn ook zogenoemde 
invasieve exoten meegenomen, zoals de Amerikaanse rivierkreeften, waterwaaier en de grote waternavel.  
 
Stand van zaken edelhert, damhert en wild zwijn in de provincie Utrecht, periode 2014 – 2015 

Bij de vaststelling van de Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn op 30 januari 2012 is toegezegd om iedere 
twee jaren een overzicht van de stand van zaken aan Provinciale Staten voor te leggen. De bijgaande nota vormt 
de tweede rapportage en bestrijkt de jaren 2014 en 2015. Tevens wordt een beperkte doorkijk gegeven naar 
2016. 
Op basis van deze rapportage kan geconcludeerd worden dat de afgegeven ontheffingen, gebaseerd op het 
provinciale beleid, het mogelijk hebben gemaakt om de stand van damhert en wild zwijn beheersbaar te houden. 



 

  

 

Het Utrechts Landschap en beheerders uit de omgeving hebben een aanvang gemaakt met het beperken van de 
stand van damherten op de Plantage Willem III / Remmerdense Heide. Een nulstand voor damherten buiten dit 
gebied en voor wilde zwijnen in de hele provincie is niet gerealiseerd, maar heeft niet geleid tot problemen. 
Deze conclusies gelden ook voor het beschouwde deel in 2016 maar met betrekking tot damherten doen zich wel 
ontwikkelingen voor die zorgen baren: aanrijdingen en risicovolle situaties. Indien bij de rapportage over 2016 en 
2017 blijkt dat de risico’s niet beheersbaar zijn, zal het beheer in en rondom de Plantage Willem III / 
Remmerdense Heide aangepast dienen te worden. Indien er belangrijke schade of ernstig gevaar voor de 
verkeersveiligheid dreigt te ontstaan vóór het moment van de rapportage over 2016 en 2017 kan daartoe eerder 
worden besloten. 
Omdat edelherten in de evaluatieperiode niet zijn gesignaleerd is er nog geen ervaring opgedaan met de omgang 
en de beheersbaarheid van kleine aantallen edelherten in de provincie Utrecht. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De rapportages geven op verschillende onderdelen inzicht in het behalen van beleidsdoelen natuur. 
 
Financiële consequenties 

Nvt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Nvt. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Bijlagen 

Landelijke Voortgangsrapportage Natuur 2016 (pdf) 
Zomerganzentelling 2016 (pdf) 
Rapportage Provinciaal Veldonderzoek 2015 (pdf) 
Stand van zaken edelhert, damhert en wild zwijn in de provincie Utrecht, periode 2014 – 2015 (pdf) 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


