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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden en is de provincie volledig verantwoordelijk 
voor het natuurbeleid. Met de Natuurvisie provincie Utrecht 2017 hebben uw Staten vastgelegd hoe invulling te 
geven aan deze nieuwe provinciale rol. 
 
De Rapportage Natuur gaat over een groot aantal aspecten van het natuurbeleid, zoals de kwaliteit van de 
(nieuwe) natuur, de oppervlakte gerealiseerde natuur, de mate van versnippering, de kosten van het 
natuurbeheer, het agrarisch natuurbeheer, het weidevogelbeleid (zowel de trend als het beleid), de N2000-
gebieden en het soortenbeleid. Daarnaast geeft het informatie over het beleven en betrekken van burgers bij het 
natuurbeleid en de financiering en benutting ervan. In de opbouw volgt de rapportage de Natuurvisie en haar 
pijlers: 1. Natuur in een robuust netwerk, 2. Natuur met kwaliteit, 3. Beleven en betrekken en 4. Naar duurzame 
financiering en benutting.  
 
Aanleiding en Voorgeschiedenis 

In Natuurbeleid 2.0 (2013) is met u afgesproken dat eens in de drie jaar een uitgebreide evaluatie wordt 
gehouden over het provinciaal natuurbeleid. De ‘Rapportage Natuur’ is het resultaat van de afgesproken 
evaluatie. 
 
Essentie / samenvatting 

Hoofdconclusie is dat de realisatie van nieuwe natuur op schema ligt. De kwaliteit van de natuur nam tot de 
eeuwwisseling aanzienlijk af, maar laat nu een licht herstel zien. Vooral in de uiterwaarden, op vliegbasis 
Soesterberg en de Oostelijke Vechtplassen is de natuurwaarde hoog. Maar niet alle natuur neemt weer toe. 
Natuur in het agrarisch gebied, de weidevogels en de moerasnatuur gaan nog steeds achteruit. In de nieuwe 
natuur wordt veel (soortenarm) basis natuurgrasland met een lage ecologische prioriteit ontwikkeld.  
 
Financiële consequenties 

In deze rapportage worden geen aanbevelingen gedaan. Beleidsvoorstellen naar aanleiding van deze rapportage 
worden gedaan in de realisatiestrategie natuur, die in januari 2018 aan u wordt aangeboden.  



 

  

 

 
Vervolgprocedure/voortgang 

De rapportage is input voor de realisatiestrategie natuur, die in januari 2018 aan u wordt voorgelegd. In de 

realisatiestrategie worden voorstellen gedaan om de uitvoering van het natuurbeleid efficiënter, effectiever en 

doelmatiger te laten verlopen. Ook wordt aangegeven hoe de versterking van de biodiversiteit vorm krijgt. Op 

basis van de realisatiestrategie zal in 2018 een aangepast monitoringsplan aan u worden gepresenteerd. In 2020 

zal Gedeputeerden Staten u een nieuwe rapportage van het natuurbeleid aanbieden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief, van de Rapportage Natuur en de bijlagen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


