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Onderwerp Statenbrief: Supplement Monitoring en bijsturing natuurvisie provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Conform uw opdracht in de door u op 12 december 2016 vastgestelde Natuurvisie (paragraaf 1.3) bieden wij u 
hierbij, in navolging van de supplementen Biodiversiteit provincie Utrecht en Realisatiestrategie natuurvisie 2018-
2027, het Supplement Monitoring en bijsturing natuurvisie provincie Utrecht aan. In dit supplement geven we aan 
op welke manier we monitoren, in hoeverre we de in de Natuurvisie gestelde doelen realiseren en hoe we, indien 
nodig, kunnen bijsturen  
 
Aanleiding 
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1-1-2017 is de provincie verantwoordelijk 
geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. De Wnb legt de nieuwe taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden wettelijk vast. Centraal staat het behouden en versterken van de biodiversiteit. Provincies 
moeten hun natuurbeleid gaan inzetten voor het in stand houden en eventueel verbeteren van soortenpopulaties 
en hun habitats, biotopen en leefgebieden, voor zover die zijn opgenomen in internationale verdragen. Om die 
doelstelling te kunnen realiseren moeten de provincies hun deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - 
voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – in 2027 gereed hebben en moeten ze het nodige doen om de 
hiervoor genoemde soorten die binnen en buiten dit netwerk voorkomen duurzaam in stand te houden. In de 
Natuurvisie gaat het naast de biodiversiteitsdoelen ook om de opgaven beleven en betrekken, benutten en 
duurzame financiering van natuur. Ook hiervan willen wij de voortgang en doelrealisatie monitoren.  
 
Met de decentralisatie van het natuurbeleid hebben de provincies een centrale rol gekregen in de monitoring van 
de natuurgegevens en de door hen geleverde inspanningen voor het halen van de biodiversiteits- en andere 
natuurgerelateerde doelen. De afspraken binnen het Natuurpact (2013) tussen provincies en Rijk over 
natuurmonitoring en de rapportages zijn nu in belangrijke, verplichte provinciale monitoringsopgaven doorvertaald 
in de Wnb. Om deze opgave te realiseren werken rijk en provincies steeds meer samen in één landelijk 
samenhangend systeem van informatievoorziening voor de monitoring van alle ecologische aspecten die de Wnb 
verlangt. De belangrijkste monitoringsopgaven die verplicht zijn en waarin wordt samengewerkt zijn:  
 
 



 

  

 

1. De Voortgangsrapportage Natuur (VRN). Met de voortgangsrapportage Natuurpact brengen provincies jaarlijks 
de voortgang van de afspraken in het Natuurpact in beeld. Deze bestaat uit een beschrijving van de voortgang 
van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en sinds de derde VRN (2017) ook de voortgang in 
natuurkwaliteit op basis van de door het Planbureau van de Leefomgeving opgestelde provinciale 
natuurindicatoren. In december 2018 is de vierde rapportage verschenen. Link: 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/. 
 
2. Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Rijk moet aan Brussel rapporteren over de staat van 
instandhouding van aangewezen soorten en habitattypen. De ontwikkeling van de stand van soorten en de 
kwaliteit van habitats wordt gevolgd via de gezamenlijk door Rijk en provincies uit te werken monitorsystematiek. 
Op dit moment gebeurt dit via het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Op dit moment gebeurt de uitvoering 
van het NEM nog door het Rijk, maar gelet op de taak en rolverdeling opgenomen in de Wnb krijgen de 
provincies een belangrijke taak en verplichtingen hierbinnen. We gaan het NEM op provinciaal niveau verder 
uitbreiden, zodat we op basis hiervan ook uitspraken gedaan kunnen worden over de trend van bijvoorbeeld onze 
icoon- en aandachtsoorten op provinciaal niveau. Door de Wnb moeten we een beeld hebben van de staat van 
instandhouding van bedreigde en beschermde soorten.  
3. Afspraken rapportages uitvoering provinciaal natuurbeleid. Dit betreft vooral de gebiedsbescherming binnen de 
Natura 2000-gebieden en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hiervoor is het nodig inzicht te hebben in de 
resultaten daarvan. Ten behoeve van de uitvoering van het PAS zijn (aanzienlijke) aanvullende 
monitoringsafspraken gemaakt tussen Rijk en provincies en vastgelegd in het Monitoringsplan PAS. De 
rapportage van de voortgang van het PAS aan het Rijk wordt georganiseerd door BIJ12 op basis van de jaarlijks 
aangeleverde gegevens die verzameld zijn door de provincies.  
4. Subsidiestelsel natuurbeheer (SNL). Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en de rapportage voor het 
subsidiestelsel natuurbeheer (SNL). Dit betreft monitoringsactiviteiten van de terreinbeherende organisaties 
(TBO’s) of particulier natuurbeheerders volgens vaststaande protocollen (vegetatiekaart, soorten, structuur en 
ruimtelijke samenhang). 
In aansluiting op deze gezamenlijke verplichte opgaven zetten wij in het voorliggende supplement onze visie op 
monitoring en bijsturing uiteen, met daarbij onderscheid in trendmonitoring en beleidsmonitoring- en bijsturing. 
Onder trendmonitoring wordt het in beeld brengen van de trends die door het natuurbeleid beïnvloed worden 
verstaan. Centrale trend is de ontwikkeling van de Utrechtse biodiversiteit, met name de aandachtsoorten 
(waaronder 41 icoonsoorten) waarvoor de provincie Utrecht een bijzondere verantwoordelijkheid voelt (zie het 
Supplement Biodiversiteit behorende bij de Natuurvisie). Andere relevante trends zijn maatschappelijke 
betrokkenheid bij natuur, benutting en financiering. 
 
De beleidsmonitoring gaat over het volgen van de voortgang van de uitvoering van maatregelen of de inzet van 
vergunningsverlening- en handhaving om de verschillende trends op het gebied van natuur en biodiversiteit te 
beïnvloeden via verschillende ketens: 

a) de AVP keten, waarmee onder andere de ontwikkelopgave Natuurnetwerk gerealiseerd wordt; 
b) de beheerketen, die het onderhoud en de versterking van bestaande natuurgebieden regelt; 
c) de Wnb keten, voor het naleven van de wettelijke ge- en verbodsbepalingen en het verlenen van 

ontheffingen, vergunningen, vrijstellingen of verklaringen van geen bedenking (VVGBs) uitgewerkt in 
Beleidskader Wnb (PS 12-12-2016); 

d) de RO keten, waarin de ruimtelijke bescherming van onder andere het Natuurnetwerk op basis van de 
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) is geregeld; 

e) De keten natuur, economie en samenleving waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities op het 
gebied van vermaatschappelijking en duurzame financiering en benutting van de natuur. 

 
Vervolgens dienen deze maatregelen te worden geëvalueerd en indien nodig aangepast, ofwel omdat de 
maatregel niet volgens plan wordt uitgevoerd, ofwel omdat relevante ontwikkelingen op het gebied van natuur en 
biodiversiteit daarom vragen. Hiertoe introduceert het Supplement Monitoring en bijsturing een beleidscyclus die 
in feite bestaat uit drie in elkaar ingebedde cycli. Het gaat om monitoring via de ketens (jaarlijks), de Rapportage 
Natuur (ééns in de drie jaar) en de actualisatie van de Natuurvisie (éénmaal per tien jaar). 
 
Monitoring, evaluatie en bijsturing op de korte termijn vindt plaats via de ketens en via de provinciale 
verantwoordingssystematiek (jaarcyclus begroting). Voor de middellange termijn introduceren we een 
driejaarlijkse cyclus met een Rapportage Natuur (waarin verslag wordt gedaan van de relevante 
trendontwikkelingen, beleidsuitvoering en de voortgang) en daaraan gekoppeld een nota van aanbevelingen, op 
basis waarvan bijsturing kan plaatsvinden. Het volgende ijkpunt is het najaar van 2020. Tenslotte stellen wij aan u 
voor om de Natuurvisie (dan opgegaan in de Omgevingsvisie) in 2027 te herzien. Dan wordt ook besloten welke 
ambitie er nog rest na het afronden van het Akkoord van Utrecht en het Natuurpact. 
 
Het Supplement Monitoring en bijsturing sluiten wij af met het formuleren van enkele vervolgstappen die nodig 
zijn om de voorgestelde beleidscyclus goed te laten functioneren. Zo vragen wij aandacht voor gestructureerde 
data-opslag, voor het versterken van beleidsmonitoring- en bijsturing in de instrumentenketens, voor borging en 
handhaving van afspraken op bijvoorbeeld het gebied van compensatie, voor afstemming van de verschillende 
ketens op de vereisten van de Wnb, voor een goede afstemming met het traject Omgevingsvisie en voor verdere 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/


 

  

 

concretisering van de doelen van de Wnb (i.e. behoud, versterking en duurzame beleving en benutting van de 
biodiversiteit). Bijlage 1 bevat meer gedetailleerde informatie over de indicatoren die we gebruiken bij onze 
beleidsmonitoring, bijlage 2 omvat enkele relevante Wnb artikelen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Behoud, versterking en duurzame beleving en benutting van natuur en biodiversiteit zijn provinciale kerntaken, 
die vanaf 1 januari 2017 zijn verankerd in de Wet natuurbescherming (Wnb). In de Natuurvisie, die ter 
voorbereiding hierop is vastgesteld, is aangegeven dat er een aparte notitie komt waarin staat hoe de wettelijke 
verplichtingen en de doelen uit de Natuurvisie in samenhang worden gemonitord en zo nodig worden bijgestuurd. 
Het Supplement Monitoring en bijsturing natuurvisie provincie Utrecht geeft aan op welke wijze de 
trendmonitoring (de toestand van de natuur), de beleidsmonitoring (de voortgang van de uitvoering van het 
beleid) en de bijsturing zullen worden uitgevoerd. De conclusie is dat wij met ons huidige monitoringsprogramnma 
een goed beeld hebben van de Utrechtse biodiversiteit, de andere natuurbeleidsdoelen en de voortgang van onze 
inspanningen. Omdat met de inwerkingtreding van de Wnb het accent meer is komen te liggen op 
soortenbescherming, zullen wij ons huidige monitoringsprogramma op onderdelen aanpassen, zodat we een zo 
goed mogelijk beeld kunnen vormen van de staat van instandhouding van de provinciale aandachtssoorten, 
waaronder de icoonsoorten. Naast de reeds bestaande monitoring en bijsturing via de verschillende 
instrumentenketens willen wij ééns in de drie jaar naar aanleiding van de Rapportage Natuur een nota van 
aanbevelingen opstellen. Op basis hiervan kan bijsturing plaatsvinden van beleid en beleidsuitvoering.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het volgen van de toestand van de natuur, houtopstanden, de biodiversiteit en de voortgang van de realisatie van 
de natuuropgave uit de Wnb en de Natuurvisie om zo nodig tijdig te kunnen bijsturen op het halen van de 
natuurdoelen. 
 
Financiële consequenties 
Deze wettelijke taak vloeit direct voort uit de afspraken in het Natuurpact van Rijk en provincies, in welk pact 
afspraken zijn gemaakt in aanvulling op het Bestuursakkoord natuur en juridisch zijn doorvertaald in de Wnb. Als 
onderdeel van het Natuurpact stelt het Rijk geen aanvullende middelen beschikbaar voor deze taak. De huidige 
inschatting is dat de implementatie van het Supplement Monitoring en bijsturing en daarmee de nieuwe en nu 
verplicht gestelde nieuwe onderdelen vooralsnog binnen de bestaande middelen kunnen worden opgevangen. 
Door de uitbreiding van de provincie met het gebied de Vijfheerenlanden moeten de monitoringsactiviteiten, zoals 
ons tien-jaarlijkse gebiedsdekkende ecologisch veldonderzoek, worden uitgebreid. Dit past binnen het bestaande 
budget, mits een deel van mogelijke toekomstige soortgerelateerde ad hoc onderzoeken gefinancierd worden uit 
de beschikbare middelen voor biodiversiteitsbehoud- en herstel. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Er zijn reeds stappen gezet om meer samenhang in de rapportage te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het 

opstellen van één Rapportage Natuur, waarin verslag is gedaan van de meeste aspecten van het natuurbeleid. 

Een volgende Rapportage Natuur is voorzien voor het najaar van 2020 en vormt de basis voor de 

gegevensleveranties aan de verplichte gezamenlijke rapportages hiervoor genoemd. Op basis van de 

monitoringsgegevens en de driejaarlijkse Rapportage Natuur kan bijsturing van het beleid en de beleidsuitvoering 

plaatsvinden. Hiervoor zullen wij gekoppeld aan de Rapportage Natuur een nota van aanbevelingen opstellen. De 

wijze waarop bijsturing in de keten van AVP kan plaatsvinden wordt meegenomen bij de evaluatie van dit 

programma in 2019.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en het Supplement monitoring en bijsturing natuurvisie provincie Utrecht.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


