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Inleiding 
 
In 1999 is een convenant gesloten tussen Utrechtse partijen om de verdroging van de natuur aan te 
pakken. 
Sindsdien zijn in diverse natuurgebieden maatregelen genomen en is ca. 19% van het 
verdrogingsprobleem opgelost. Dit bestaat voor een groot deel uit gebieden waar de verdroging slechts 
gedeeltelijk is opgelost. Conflicterende belangen maken dat het nemen van maatregelen om in een 
natuurgebied de verdroging helemaal op te lossen moeilijker wordt en belangen geschaad gaan 
worden. Ook andere provincies lopen tegen dit probleem aan. In 2005 en 2006 is een landelijke 
Taskforce Verdroging actief geweest om voor deze problemen oplossingen aan te dragen. 
Op 31 mei 2006 heeft gedeputeerde Binnekamp, als voorzitter van deze Taskforce Verdroging een 
advies overhandigd aan Minister Veerman. 
Hierin worden voorstellen gedaan hoe de verdrogingsbestrijding succesvol kan worden aangepakt. 
In de toelichting geven wij aan hoe wij het advies gaan toepassen in de provincie Utrecht. 
De eerste stap is het opstellen van een lijst van verdroogde gebieden die opgenomen wordt in het 
Agenda Vitaal Platteland-contract dat rijk en provincie utrecht afsluiten over de uit te voeren 
maatregelen in de periode 2007-2013. Voor deze gebieden wordt rijksgeld ter beschikking gesteld. 
De belangrijkste gebieden van deze lijst staan op de zogenaamde Top-lijst van verdroogde gebieden. 
In deze gebieden zal de geadviseerde aanpak van de Taskforce Verdroging worden gestart.  
De komende jaren zal daar grote inzet van betrokken partijen naar toe gaan om er zeker van te zijn dat 
de aanpak daar gaat slagen.  
In december zal de Agenda Vitaal Platteland ter vaststelling aan Provinciale Staten worden 
voorgelegd. 
Voorafgaand daaraan willen wij afzonderlijk met u praten over de lijst van verdroogde gebieden die 
daar een onderdeel van vormt. Het advies van de Taskforce Verdroging en de lijst van verdroogde 
gebieden voor Utrecht is ook al in september in de Cie Wem besproken. In bijgaande uitgebreide 
toelichting gaan we onder meer in op de punten die toen door u naar voren zijn gebracht. 
 
Het voorstel is om de lijst van verdroogde gebieden die wordt ingeleverd in het kader van het AVP-
contract dat wordt afgesloten met het rijk en de daarin opgenomen de TOP-lijst van verdroogde 
gebieden voor Utrecht, vast te stellen. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 11 december 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 november 2006, dienst/sector WEM, nummer 
2006WEM004684i; 
 
Gelezen; 
Het advies van de Taskforce Verdroging aan minister Veerman, 
 
Overwegende; 
Dat de aanpak van de verdroging in Utrecht gebaat is bij implementatie van het advies van de 
Taskforce Verdroging, 
 

Besluiten:  
De lijst van verdroogde gebieden die opgenomen gaat worden in het contract dat Utrecht en Rijk 
afsluiten in het kader van de Agenda Vitaal Platteland en de daarin opgenomen lijst van TOP-
gebieden, vast te stellen. 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 

Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Tot nu toe is de aanpak van de verdroging gebaseerd op een opdracht van het rijk aan provincies en 
vervolgens op een convenant dat tussen de Provincie Utrecht en de andere utrechtse partijen is 
ondertekend in 1999. Het doel is om in 2010 40% van de verdroging te hebben opgelost. 
Het voorstel van de Taskforce is om deze doelstelling (die ook landelijk geldt) te vervangen door een 
lijst van aan te pakken verdroogde gebieden (de ILG-lijst). Als deze lijsten in de AVP-contracten zijn 
opgenomen en bekrachtigd vervalt hiermee de 40% doelstelling. 
 
Beoogd effect 
De aanpak van de verdroging van natuurgebieden succesvoller maken door het focussen van geld en 
inzet op een beperkter aantal gebieden. Er zorg voor dragen dat de Natura2000 gebieden in 2015 in 
orde zijn (europese wettelijk verplichting uit de Kaderrichtlijn Water). Verder dat de 
natuurbeschermingswetgebieden in 2015 in orde zijn (nederlandse wettelijke verplichting) 
 
Argumenten 
De aanpak van de verdroging kan alleen weer op gang komen als partijen veel energie op een beperkt 
aantal gebieden zetten. Alleen dan zijn partijen in staat om door de weerstand heen te breken die er in 
ieder gebied is en zijn we in staat om de Natura-2000 gebieden en de Natuurbeschermingswetgebieden 
in 2015 helemaal in orde te hebben.  
 
Financiën 
De financiering van de aanpak is geregeld via het Agenda Vitaal Platteland-contract, ter bespreking in 
Provinciale Staten op 11 december. 
 
Realisatie 
In ILG-lijst van verdroogde gebieden zal in de periode 2007-2013 worden aangepakt. 
De natura2000 gebieden daarvan moeten in 2015 in orde zijn. De financiële dekking van de aanpak is 
vrijwel rond, het komt er nu op aan om met partijen goede afspraken te maken om de aanpak te 
realiseren. We zijn voornemens om hiervoor een nieuw convenant met partijen af te sluiten in de 1e

helft van 2007. 
 
Juridisch 
n.v.t. 
 
Europa 
De kaderrichtlijn water verplicht de deelstaten om hun Natura2000 gebieden in 2015 op orde te 
hebben. 
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Communicatie 
Via de gebiedscommissies die zijn ingesteld voor de Agenda Vitaal Platteland zal met de streek 
worden overlegd over de wijze waarop het advies van de Taskforce verdroging in de verschillende 
verdroogde gebieden zal worden opgepakt. 
 
Bijlagen 
Uitgebreide toelichting 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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