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Geachte heer/mevrouw, 
 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in mei 2006 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij 
het college van GS verzoeken een natuurvisie op te stellen. PS hebben met deze natuurvisie een korte strategische 
analyse voor ogen van de ontwikkelingen sinds de vaststelling van het BNLU in 1992.  Met deze visie willen zij 
beleidsaanbevelingen voorgelegd krijgen met het oog op de grote maatschappelijke en financiële opgaven waarvoor 
de provincie zich de komende jaren gesteld ziet in het landelijk gebied, en voor natuur in het bijzonder. In december 
is de Agenda Vitaal Platteland vastgesteld. Deze vormt in ieder geval voor de periode van 2007 tot 2013 het kader 
voor de uitvoering van de afspraken voor het landelijk gebied met het rijk en de verschillende gebieden. Hierin zijn 
ook afspraken over de uitvoering van het natuurbeleid gemaakt. De nu opgestelde provinciale natuurvisie, hierna de 
Agenda Natuur genoemd, is de beleidsmatige onderlegger voor deze Agenda Vitaal Platteland.  
 
De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de invulling van deze motie en hebben inmiddels een 1e concept 
gereed voor de Agenda Natuur 2007-2018. Op 22 januari a.s. willen wij dit 1e concept oriënterend bespreken met de 
Commissie Ruimte en Groen van PS. Met de Commissie Ruimte en Groen hebben wij afgesproken dat wij die dag, 
voorafgaand aan de commissievergadering, dit concept eerst bespreken met de bij het natuurbeleid betrokken 
(maatschappelijke) organisaties. In deze bespreking wordt uw mening gevraagd over de concept Agenda Natuur. 
Wij vernemen graag uw reactie en aanvullende suggesties voor de aanbevelingen van de Agenda Natuur (de 
Routekaart).  
 
In verband met de beschikbare tijd stellen wij voor om de Agenda Natuur vanuit de verschillende thema’s 
(natuurbeheer, particulier beheer, landbouw en plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme en overig aan de orde 
te stellen. Het voorstel is om per thema een geclusterde reactie te vragen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw reactie 
in onderling overleg in te brengen. Hierbij vragen wij een reactie vanuit: 

• De gezamenlijke terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (HUL, SBB en NM) 
• Landschapsbeheer Utrecht/Erfgoedhuis/NMU/CNME 
• UPG/KNJV/Bosschap/Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondbeheer 
• De landbouworganisatie (LTO)/agrarische natuurverenigingen 
• ANWB/Recron 

 

Voor deze bijeenkomst worden ook de woordvoerders van de verschillende statenfracties uitgenodigd en is er 
gelegenheid voor een dialoog tussen de afzonderlijke organisaties en de statenleden. Tevens worden 
vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de Dienst landelijk gebied uitgenodigd. In februari zullen wij de 
Agenda natuur in ons college bespreken. Een definitief voorstel voor de Agenda Natuur zullen wij voorleggen aan 
de nieuw gekozen Staten. Dat zal naar verwachting 2 april het geval zijn, zodat de Agenda Natuur in de nieuwe 
statenperiode het kompas zal zijn voor PS.  
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Wij nodigen u graag uit om op 22 januari a.s. het 1e concept van de Agenda Natuur te bespreken met de 
gedeputeerde en de vertegenwoordigers van Provinciale Staten. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Unie van 
Utrechtzaal van het provinciehuis van 12.00 uur tot 13.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. 
De agenda voor deze bijeenkomst is bijgevoegd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
Namens deze 
 

Ir. J. Bos 
Directeur Dienst Ruimte en Groen 
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Agenda voor de bijeenkomst ‘Agenda Natuur’ 
Datum: 22 januari 2007, 12.00 – 13.30 
Locatie: Provinciehuis, Unie van Utrechtzaal 
 
1. Opening door de voorzitter (5 minuten) 

 
2. Presentatie met achtergrond info van de agenda natuur (10 minuten) 

Als introductie wordt de stand van zaken van het Utrechts natuurbeleid kort in beeld gebracht. 
 

3. Presentatie van de agenda natuur door gedeputeerde Lokker (10 minuten). 
 

4. Reacties vanuit de (maatschappelijke) organisaties (30 minuten) 
In 5 clusters van circa 5 minuten kunnen reacties op de aanbevelingen in de Agenda Natuur en suggesties voor 
aanvullingen/verbeteringen worden gegeven. 
 

5. Dialoog tussen de maatschappelijke organisaties en de vertegenwoordigers van provinciale staten (30 minuten) 
Vertegenwoordigers van de Statenfracties krijgen de mogelijkheid met de maatschappelijke organisaties in 
gesprek te gaan over de zojuist gegeven reactie.  

 
6. Sluiting door de voorzitter. 
 


