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➢ Eerste gedachtenlijn van UPLG en de gebiedsagenda’s

➢ Nog veel vragen en aandachtspunten

➢ Komende maanden nodig om de lijnen verder uit te werken

➢ Nog geen antwoord op veel inhoudelijke vragen

➢ Eind januari meer duidelijkheid over aanpak Piekbelasters via kamerbrief

➢ Proces betrokkenheid PS uitgewerkt in bijgevoegd memo
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Vooraf



Voorstel betrokkenheid PS richting vaststelling UPLG (1)
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1e helft 2023:

➢ Infosessie 11 januari 2023 over de stand van zaken lopende voorverkenning 

UPLG

➢ Begin februari 2023: Statenbrief over de door GS vastgestelde voorverkenning 

UPLG

➢ April - mei 2023: infosessies over de 6 Natuurdoelanalyses en de 9 

gebiedsagenda’s; eventueel in meerdere sessies opgedeeld als het te veel 

wordt

➢ Mei 2023, tweede helft: consulterende sessie voor vaststelling door GS van 

concept richtinggevend UPLG met focus op de strategische keuzes



Voorstel betrokkenheid van PS richting vaststelling UPLG (2)
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2e helft 2023

➢ Uiterlijk 1 juli 2023: informeren door middel van Statenbrief van GS over 

richtinggevend UPLG dat aan het Rijk aangeboden wordt

➢ Vaststelling UPLG via 6e ronde 2023, door middel van een Statenvoorstel van 

GS

• GS bespreking: 7 november

• Commissie RGW: 29 november

• PS bespreking: 13 december



➢ Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

➢ Gebiedsagenda’s

➢ Instrumentenkoffer:

• Bedrijfsmodellen

• Stikstofdashboard

• Grondstrategieplan
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Inhoud



Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

Marian Moelands

Coördinator Beleid en Uitvoering programma Gebiedsgerichte Aanpak 

Landelijk Gebied (GGA-LG)
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Opbouw presentatie

Utrechts Programma Landelijk Gebied:

• Vastgestelde Handelingskader en ULG centraal

• Sturingsfilosofie NPLG UPLG

• Minimale vereisten 1 juli 2023

Voorverkenning UPLG

• Wat beoogt de voorverkenning en waar gaat het over?

• Enige inhoudelijke inkleuring / structurerende keuzes

Voorstel betrekken PS bij opstellen UPLG in 2023



Perspectieven Handelingskader
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UPLG GGA-LG

Het bereiken en behouden van de gunstige staat van 

instandhouding, en dus het halen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-

gebieden, is het uitgangspunt voor de

Gebiedsgerichte aanpak en het te ontwikkelen 
instrumentarium.

We werken integraal en stellen het gebied centraal. 

We werken aan een toekomstperspectief voor de 

landbouw

Gebiedsprocessen zijn altijd maatwerk. Per gebied 

kijken we naar de behoefte van onze gebiedspartners 
en welke rol de provincie

Aanvullende provinciale bronmaatregelen zijn nodig om 

toekomstperspectief te kunnen bieden

We verlenen vergunningen die langdurig houdbaar zijn 

en zekerheid bieden voor de toekomst.



Sturingsfilosofie vanuit het Rijk: “Nederland van het slot af” 
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Rijk gaat meer sturen op ‘onontkoombare resultaten’:

• Internationale doelen leidend nationale en provinciale doelen

• NPLG als programma onder de Omgevingswet 

• Proces is adaptief

• Instrumenten en financiering

Provincies wordt gevraagd:

• NPLG-doelen uit te werken in een provinciaal programma (= het UPLG)

• Via integrale gebiedsontwikkeling (samen met partners) uitvoering te verzorgen

• Eén per provincie. Optelsom 12 provincies moet leiden tot doelen van het NPLG.

Dit betekent dat de provincie de regie moet nemen!



Combinatie van: 

• Noodzakelijke analyses: natuur, water- en bodemsysteem, sociaal-economische effecten

• Globale keuzes (in ruimtelijk opzicht) met betrekking tot:

- De ontwikkelingsrichting van de landbouw

- Het vasthouden, onttrekken en bergen van water

- Ruimte voor natuur

• Concrete maatregelen gericht op:

- Stikstofreductie in en rond N2000-gebieden

- Natuurherstel in en rond N2000-gebieden
• Voor veenweide: actualiseren RVS met oog op de brede NPLG-doelen en structurerende 

keuzes water en bodem sturend.
• Voor beekdalen: maatregelen om te voldoen aan de KRW-doelen en de nitraatrichtlijn
• Onderbouwing van het doelbereik en een financiële calculatie

NB: Provincie Utrecht neemt deel aan “pilot proefdraaien” met het rijk, ten behoeve van 
verwachtingenmanagement bij het rijk over wat provincies in deze korte termijn daadwerkelijk 
kunnen leveren ten behoeve van het NPLG
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Minimale vereisten UPLG 1 juli 2023 



Concept participatie programma GGA-LG versie 9 nov 2022



Stikstof

Opgave 

richtinggevend 

bepaald naar 

provincies

- 46% reductie 

gemiddeld over de 

provincie.

12

Utrecht – provinciale doelen vanuit NPLG

Water

Bestaande doelen

- KRW-doelen voor nutriënten in 
het oppervlakte- en grondwater

- KRW-doelen voor 
gewasbeschermingsmiddelen 
in het oppervlakte- en 
grondwater

- goede kwantitatieve toestand 
grondwaterlichamen conform 
KRW-vereisten

Opgave richtinggevend bepaald 
naar provincies

- Veenweide: grondwater -20/

-40 (aanscherping RVS)

Opgave nog toebedeeld aan 
provincie (per gebied)

- Langbroek: regionale kwel

- Heuvelrug: verdroging

- Gelderse Vallei: KRW-
beekdalen

- Waterberging

Natuur en bos

Bestaande doelen

- Uitbreiding NNN 600 ha

- Realiseren instandhoudingsdoelen 
N2000 (conform aanwijzingsbesluiten

Opgave richtinggevend bepaald naar 
provincies

- Bosstrategie: 

Landelijk 37.400 ha. 

Provinciaal: 

- 500 in NNN
- 500 in GC 
- 500 elders

- Europese biodiversiteitsbeleid

- Aanvullende opgave uitbreiding
VHR

Opgave nog niet toebedeeld aan 
provincie

- Generiek

Natuur in agrarisch gebied

Maatregelen uit Natuurdoelanalyses

Provinciaal beleid

Groene contour:
3.000 ha

Klimaat

Bestaande doelen

- Veenweide:

0.09 Mton CO2eq 

reductie

Opgave nog niet 

toebedeeld aan 

provincie

- Bos: ca. 0.006 Mton

- Methaan: Nationaal 

5Mton. 

Landbouw

Provinciaal doel

- Circulaire,

Klimaatneutrale,

Natuurinclusieve,

Rendabele,

Landbouw.

Rood = doelstelling korte termijn (2027-2030)
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Plangebied UPLG in het landelijk gebied



➢ De omslag is nodig van “sectoraal” naar “integraal” voor de beleidsdoelen

➢ Ook vanuit de gebiedsprocessen is de noodzaak tot meer specificering van 

verschillende provinciale/nationale doelen

➢ Loopt van november 2022 t/m eind januari 2023 Voorverkenning

➢ Huidige stand van zaken:

➢ Ambtelijke afronding loopt nog

• 2e helft januari: Bestuurlijke afstemming met waterschappen en 

gebiedstafels oost en west

• 31 januari 2023: behandeling in GS
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Voorverkenning UPLG: aanleiding en stand van zaken



➢ Vijf NPLG opgaven met elkaar verbinden situatie PU

➢ Tekentafelrealiteit

➢ Structurerende keuzes NPLG: met name water en bodem sturend

➢ Eerste denklijnen rond inzet en uitgangspunten voor Utrecht als we kijken naar de 

hoofdopgaven

➢ Denklijnen en oefeningen hoe dit kan landen in PU en wat dat kan betekenen voor 

gebieden

➢ Waar schuurt het en welke dilemma’s /keuzes te maken zijn

➢ GS enkele piketpalen voor vervolgproces

31 januari 2023 ronden we af, we hebben dan een denklijn waarmee we de gebieden in 
kunnen: dit is geen vastgestelde lijn maar een schets/voorstel. De koers werken we 
daarna uit met de gebieden.
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Voorverkenning UPLG: wat houdt het in



We hanteren een gebiedsgerichte aanpak 

• Differentiatie vormt de basis met de landschappen en de opgetelde opgaven als basis.

De koers is solidair

• Prestaties uit het verleden tellen mee.

De koers is gericht op de lange termijn

• We kijken door naar 2050, de aanpak is adaptief, we houden vinger aan de pols en sturen 

bij.

We combineren het ruimtebeslag op slimme wijze

• Landbouw, natuur, verstedelijking, energietransitie etc.
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Voorverkenning UPLG januari 2023: eerste denklijnen (1)



Structurerende keuzes

• Op basis van landschapstype verschilt de impact van de opgave (bijv. water en bodem 
sturend)

Stikstof opgave concentreren 

• Op plekken waar extensivering nodig is vanuit andere opgaven en op plekken waar nu al

veel uitstoot is

Klimaatopgave

• Uitgangspunt is belasting/GVE en prestaties uit het verleden worden beloond

Natuuropgave 

• NNN, Groen groeit mee, bos en groenblauwe dooradering kunnen effectiever samen.
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Voorverkenning UPLG januari 2023: eerste denklijnen (2)



Financieel

• Aanwijzen van landschapsgrond vraagt afwaardering

Instrumenteel

• Een actief grondbeleid is noodzakelijk

• Bredere vergoeding voor groenblauwe diensten wenselijk

Bedrijfseconomisch

• Ondersteuning landbouw met (innovatie)subsidie

Kennis

• Organiseren van monitoring
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Voorverkenning: Draaiknoppen die we voor ons zien



Analyses t.b.v. gebiedsagenda’s

Jacobine Meijer

Programmamanager Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied
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9 deelgebieden



• Gronddruk en –prijs overal hoog i.v.m. ruimteclaims > Wel ruimtelijke differentiatie 
(Amersfoort, Veenendaal extra hoog i.v.m. woningbouw)

• Bodemdaling in west Utrecht + Eemvallei. Grootste opgave in Utrechtse Venen en 
Veenweiden De Meije

• Waterkwaliteit en kwantiteit Kromme Rijnstreek, Vallei Utrecht en Oostelijke 
Vechtplassen sterk afhankelijk van kwelstromen Utrechtse Heuvelrug

• Verschillen in stikstofdepositie en omvang knelpunt per (N2000-)gebied  (Utrechtse
Venen, Oostelijke Vechtplassen, Veenweide de Meije, Vallei Utrecht)

• Mogelijkheid om areaal bos te vergroten verschilt per gebied

• Landbouw bijna overal belangrijke drager, maar verschillen in type bedrijven > bijv. 
Eemland al relatief extensief

• In verschillende gebieden oprichting van landbouwwerkgroepen/coöperaties
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Rode draden uit de gebieden



➢ Hoe gaan we om met bedrijven die al veel hebben gedaan (koplopers)?

➢ Hoe gaan we om met lopende processen en eerder gemaakte afspraken?

➢ Welke opgaven 'gaan voor' op andere opgaven?

➢ Consequenties van opgaven kunnen verstrekkend zijn
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Aandachtspunten



• Focus tot nu toe op Binnenveld. Uitbreiding naar en afstemming met Food Valley in 

komende periode

• Historische en culturele verschillen tussen Utrechtse en Gelderse deel

• Actieve Gebiedscoöperatie Binnenveld en grote betrokkenheid bewoners

• Ontwikkelrichting primair gericht op toekomstbestendige voedselproductie

• Hoger aandeel intensieve veehouderij vergeleken met andere deelgebieden

• Verstedelijking en energieopgaven vragen hier ook veel ruimte
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Vallei Utrecht
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Kromme Rijnstreek

• Waterkwaliteit en –kwantiteit: kwelherstel vanuit de Heuvelrug

• Hoogte van de stikstofreductie is maatgevend voor de totale opgave, natuur

profiteert mee

• Ruimteclaim ‘NOVEX’, Groen Groeit Mee

• Kansen voor Bossenstrategie

• Veel ervaring met natuurinclusieve landbouw in het gebied

• Realisatie KRW-doelen afhankelijk van medewerking en uitvoering agrariers

• Nieuwe Hollandse Waterlinie

• Dynamiek rond de RES



• Veel grondwaterafhankelijke natuur → hydrologisch systeem sterk bepalend 

(kwelstromen, grondwaterwinning)

• Exoten- en ganzenproblematiek meer dan gemiddeld

• Herstel kwelstromen belangrijke opgave (relatie met Heuvelrug)

• Veel agrariërs met nevenactiviteiten (recreatie, zorg, verkoop aan huis)

• Landbouw belangrijke rol tbv natuur- en landschapsbeheer
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Oostelijke Vechtplassen



• Grote betrokkenheid vanuit lokale stakeholders die al van onderop aan de slag zijn 

gegaan met de gebiedsopgaven

• Zeer stikstofgevoelige habitattypen (veenmosrietlanden, trilvenen, 

galigaanmoerassen)

• Watersysteem met waterkwaliteit Utrechtse Venen en specifiek Botshol vormt 

belangrijke sleutel voor natuurherstel

• Omvangrijke bodemdalingsopgave → Verhogen grondwaterpeil met grote impact op 

de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. 

• Stapeling van opgaven met niet altijd gelijke oplossingsrichtingen
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Utrechtse Venen



• Focus op Nieuwkoopse Plassen ism Zuid-Holland

• Zeer gevoelige natuur (blauwgrasland, veenmosrietland)

• Aanleg hydrologische bufferzone en -verbinding tbv N2000-gebied 

(planfase)

• Grote (stikstof)depositiedruk vanuit Zegveld Noord op Nieuwkoop

• Verkennen in hoeverre voer- en managementmaatregelen, techniek en 

extensivering kunnen bijdragen

15-11-2022 27

Veenweiden De Meije



➢ Klimaat, waterkwantiteit en –kwaliteit worden belangrijk(er)

➢ Stapeling van opgaven, niet één steekt er met kop en schouders bovenuit

➢ Overlap in opgaven: inhoudelijk en geografisch, kansen en knelpunten

• NDA’s: aanpassen watersysteem en (beperkte) uitbreiding natuurgebieden

• Versnippering en de behoefte aan verbinding van de natuur speelt in hoge mate 

• KDW-opgave relatief beperkt

Vanuit verschillende opgaven wordt het verhogen van de waterkwaliteit als doel 

gesteld

• N2000 gebieden gebaat bij een lagere waterdynamiek en vormt (de inlaat van) 

nutriëntenrijk water een probleem

• Langdurig en intensief beheer nodig voor behoud en verbetering doelsoorten 

(flora, fauna)
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Vijfheerenlanden



• Aansluiten bij Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort

• Gespannen woningmarkt, hoge woningbouwopgave

• Aanvullende opgave NOVEX

• In Eemland veel relatief extensieve (weidevogel)boeren 

• Instellen aparte landbouwwerkgroepen
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Eemvallei
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Utrechtse Waarden

• Proces later gestart (geen N2000)

• Meerdere locale initiatieven (AVP en bijvoorbeeld landgoed 

Linschoten)

• Agrarische sector ruimtelijk-economische drager van het gebied

• Bodemdaling, vernatting en klimaat zijn hier dominante opgaven
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Utrechtse Heuvelrug

• Proces later gestart (geen N2000), maar veel lopende trajecten

• Wateropgave (verdroging, wateroverlast, drinkwater) is kernopgave

• Blauwe agenda belangrijk

• Belangrijk infiltratiegebied, ook voor omliggende gebieden

• Bijzondere combinatie tussen natuur en cultuur (historische buitenplaatsen, 

droge en natte natuur, pachtboeren)

• Belangrijk focusgebied voor bossenstrategie

• Grote bouwopgave in omgeving en daarmee behoefte aan extra groen

(groen groeit mee)



Instrumentarium

• Landbouwbedrijfsmodellen

• Stikstofdasboard

• Grondstrategieplan
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• Transitiepaden op een rij gezet waarlangs landbouw zich kan ontwikkelen richting de 

toekomst 

• Voor belangrijkste sectoren meerder transitiepaden (innovatie/management –

extensief/natuur)

• Bijvoorbeeld voor grondgebonden melkveehouderij:

o Grondgebonden natuurboer

o Grondgebonden kringloopboer

o Grondgebonden en gericht op management

o Grondgebonden en gericht op technologie
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Landbouwbedrijfsmodellen



• Per transitie pad belangrijkste maatregelen in beeld brengen die bijdragen aan de 
doelrealisatie Bijvoorbeeld:

Verhoging grondwaterpeil in veenweidegebied
Verminderde stikstofbemesting
Gebruik van compost of gewasresten van eigen land
Mechanische en niet-chemische onkruidbestrijding
Uitbreiden weidegang
Minder eiwit in voer
Monovergisting
Aanleg bomen, houtwallen, poelen, oevers en plasdras
Stikstofbindende en eiwitrijke gewassen
Opwekken duurzame energie op bedrijf
Koelen mest

• Inschatting van de totale bijdrage van landbouwontwikkelpaden aan doelrealisatie

• Verwachting dat de ontwikkelpaden ook als inspiratie kunnen dienen in de 
gebiedsprocessen
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Landbouwbedrijfsmodellen 2



• Inzichtelijke manier om naar stikstofuitstoot te kijken per gebied in 

de Provincie Utrecht

• Hulpmiddel om zicht te krijgen waar emissie zit en wat maatregelen daar 

voor effect op hebben

• Geen blauwdruk om zonering met vaste maatregelenpakketten in te voeren
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Stikstofdashboard
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Stikstofdashboard

• Meters geven ammoniak en 

stikstofoxiden uitstoot aan in 

kilogram. 

• Meters geven de uitstoot per 

zonering weer: 

- N2000 gebieden 

- 500 m om N2000-gebieden 

- 500 – 1000 m om N2000 

- Buiten de bufferzones 

- In het gehele plangebied 

• Bufferzones Botshol en 

Binnenveld buiten Prov. Utrecht 

meegenomen 

Ammoniak
Totaal = 5,9 miljoen kg 

Stikstofoxiden
Totaal= 12,3 miljoen kg



ammoniak stikstof

Stikstofdashboard



➢ Grote opgave m.b.t. transitie landelijk gebied. NPLG-opgaven centraal

➢ Grond is motor voor gebiedsprocessen:

• Realiseren van functies op de juiste plek (denk aan NNN)

• Mogelijk maken extensivering van agrarische bedrijven

• Versterken van de landbouwstructuur dmv kavelruil

• Verplaatsing van agrarische bedrijven

➢ Grondstrategieplan: duiding opgave, beschikbare instrumentarium en inzet 

daarvan

➢ PS consulatie(voorzien op 15-2) Besluitvorming in nieuwe PS
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Grondstrategieplan
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