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Onderwerp Statenbrief: Ecologische rapportages 2018 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Jaarlijks informeren we u over diverse ecologische onderwerpen/onderzoeken. We trachten deze rapportages 
zoveel mogelijk in één brief gelijktijdig aan te bieden. Het betreffen dit jaar de Voortgangsrapportage Natuur, de 
gegevens van zomerganzentelling 2018, de Voortgangsrapportage Natuurcompensatie 2018 en het verslag van 
het Provinciale Veldonderzoek 2017.  
 
Aanleiding 
De verschillende rapportages hebben een andere aanleiding om u te informeren. De aanleiding wordt bij de 
samenvatting behandeld. 
 
Voorgeschiedenis 
Nvt. 
 
Essentie / samenvatting: 
Indien de rapportages niet al openbaar zijn, zijn ze als bijlage bij deze brief bijgevoegd. Bij deze geven we u een 
samenvatting van de afzonderlijke rapportages: 
 
Voortgangsrapportage Natuur (VRN). In het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact is afgesproken dat de 
provincies het Rijk informeren over de voortgang van het natuurbeleid. Dit gebeurt door middel van de 
Voortgangsrapportage Natuur (VRN) en is gezamenlijk door de provincies en het IPO opgesteld. Dit is de vierde 
keer dat deze wordt 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 voeren de provincies 
met de Staatssecretaris een gesprek. De Staatssecretaris gebruikt deze informatie om de Tweede Kamer te 
informeren. In Utrecht is afgesproken dat deze rapportage ook naar PS gaat. Belangrijkste conclusie van deze 
VRN is dat het doel om (landelijk) 80.000 ha natuur in 2027 te realiseren, vermoedelijk haalbaar blijft, maar dat de 
snelheid waarmee we nieuwe natuur realiseren wat afneemt. Hoewel de toestand van soorten en ecosystemen 
nog niet goed is, zijn er tekenen van licht herstel zichtbaar, met name in de gebieden waar we nadrukkelijk met 
natuur bezig zijn. 
De vierde Voortgangsrapportage Natuur is te downloaden van de website van BIJ12: www.bij12/vrn. 



 

  

 

 
De zomerganzentelling. Jaarlijks worden op initiatief van de provincie Utrecht en de Faunabeheereenheid het 
aantal overzomerende ganzen in Utrecht geteld. Toegezegd is deze informatie ook naar u te sturen.  
De doelstelling is de schadeomvang van de grauwe gans terug te brengen tot het niveau van 2005 en van de 
brandgans tot 2011. Hiertoe dient de populatie grauwe ganzen gereduceerd te worden tot een voorjaarsstand van 
4.000 dieren;  de daarbij berekende zomerstand is 7.000 grauwe ganzen. De populatie brandganzen zou een 
voorjaarsstand van 3.000 vogels moeten zijn; de daarbij berekende zomerstand is 5.000 brandganzen. 
In 2015 zijn 40.594 ganzen in Utrecht geteld; in 2016 betrof dit 37.744 dieren en in 2017 waren dat er 38.729. In 
2018 zijn dit er 39.328. Dit is dus een lichte toename ten opzichte van 2017, wat grotendeels is veroorzaakt door 
een toename van het aantal brand- en Nijlganzen. Het aantal grauwe ganzen is licht afgenomen van 28.120 
exemplaren in 2017 naar 26.339 in 2018. De brandgans is toegenomen van 5.180 in 2017 naar 7.071 in 2018. Na 
een forse afname van het totaal aantal ganzen in 2014, vindt een stabilisatie plaats rondom een kleine 40.000 
ganzen. De grauwe gans stabiliseert rond een kleine 30.000 exemplaren. Hierdoor is de oorspronkelijke 
doelstelling nog steeds ver weg. Een overzicht van de aantallen van deze zomertelling is als Excel-bestand bij 
deze Statenbrief gedaan (zie bijlage). 
 
Voortgangsrapportage natuurcompensatie 2018. Bij de behandeling in PS in september 2017 van het 
Eindrapport van de Randstedelijk Rekenkamer over de invulling van de provinciale regierol bij natuurcompensatie 
is afgesproken dat PS jaarlijks zal worden geïnformeerd over de uitvoering van natuurcompensatie, samen met 
de overige jaarlijkse ecologische rapportages. De “Voortgangsrapportage natuurcompensatie 2018’ geeft hieraan 
invulling voor het jaar 2018 en is als bijlage bijgevoegd. In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op de 
stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dit betreft: de bepaling van 
financiële compensatie, het bijhouden van een kaart met bosgebieden Wet natuurbescherming, het meer 
afdwingbaar vastleggen van compensatiemaatregelen en het uitvoeren van veldcontroles. Daarnaast wordt in 
deze Voortgangsrapportage ingegaan op andere (provinciale) initiatieven om de uitvoering van natuur- en 
boscompensatie te verbeteren. Dit betreft: de instelling van een natuurcompensatiebank,  het verbeteren van de 
registratie van natuurcompensatie en de actualisatie van de NNN-wijzer. Op basis van een verbeterde registratie 
van deze projecten, komen we vanaf volgend jaar met een overzicht van concrete projecten en oppervlakten 
natuurcompensatie. 
 
De rapportage van het veldwerk. Jaarlijks geeft de provincie Utrecht opdracht om op circa 10% van de 
oppervlakte van het landelijk gebied de flora en de fauna te inventariseren. In 2017 heeft het veldwerk 
plaatsgevonden in het aaneengesloten landelijk gebied rond Leusden, Woudenberg en Renswoude. Het 
onderzoek richt zich vooral op soorten die beschermd, bedreigd of indicatief zijn voor de kwaliteit van bepaalde 
biotopen of het richt zich op invasieve exoten. In het onderzoeksgebied zijn in totaal 389 karteersoorten 
vastgesteld. Het gaat om 296 plantensoorten en 93 diersoorten.  Dit is vrij veel in vergelijking met eerdere 
karteringen. Hiervan zijn er 10 beschermd onder de Wet Natuurbescherming (alleen diersoorten) en staan 46 
soorten vermeld op de Rode Lijst. Vooral de beschermde das is op veel locaties waargenomen; dit betreft een 
uitbreiding ten opzichte van de eerdere inventarisaties. 
In het rapport wordt van de verschillende deelgebieden de natuurkwaliteit apart besproken. Het 
onderzoeksgebied is gevarieerd met zowel droge zandgronden als natte beekdalen. De biodiversiteit van 
graslanden is voor flora het hoogst in de schrale bermen van de Utrechtse Heuvelrug. Voor fauna is deze 
biodiversiteit het hoogst in het kleinschalige landschap ten oosten van de Grift, met name voor de dagvlinders. 
Over het algemeen is de biodiversiteit in het agrarisch gebied laag. De biodiversiteit is zowel voor flora als fauna 
vooral hoog in gebieden met natuurontwikkeling, waaronder natuurvriendelijke oevers en nevengeulen langs 
beken, in Bloeidaal, landgoed Emelaar en een terrein bij de Moorsterbeek. Ook in enkele onderzochte oudere 
natuurgebieden, zoals een heideterreintje ten zuidwesten van Leusden en Groot Wagensveld, is de biodiversiteit 
hoog en hier komen zeldzame soorten voor. Bij meerdere watergangen zijn nevengeulen en vistrappen 
aangelegd. Hier zijn veel waarnemingen van vissoorten van stromend water als riviergrondel en bermpje gedaan. 
Ook is het aantal weidebeekjuffers hier vaak hoog. Op landgoed Emelaar bevindt zich een grote populatie van de 
zeer zeldzame bandheidelibel. Verder stroomafwaarts zijn bij een nevengeul ook bandheidelibellen langs de 
Barneveldse Beek aanwezig en ook bij een aantal sloten rond Stoutenburg. Daarnaast zijn er zes invasieve 
fauna- en plantensoorten gekarteerd. Vooral reuzenbalsemien en reuzenberenklauw zijn op veel plaatsen 
aanwezig. 
De volledige Rapportage Veldonderzoek 2017 staat op de website van de provincie Utrecht: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/flora-fauna/resultaten/. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Nvt. 
 
Financiële consequenties 
Nvt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Nvt. 
 



 

  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


