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Inleiding 

Op 15 mei 2006 hebben Provinciale Staten via een statenbrede gesteunde motie bij de behandeling van 
de voorjaarsnota 2006 GS verzocht een kernachtig ‘visie-document natuurbeleid’ op te stellen. Het 
doel van dat visie-document is tweeledig; een analyse van de stand van zaken en aanbevelingen voor 
een succesvolle uitvoering van natuurbeleid in de toekomst. Met de bijgevoegde Agenda Natuur 2007 
- 2018 wordt invulling gegeven aan de motie. Het document geeft een analyse van de doelen van het 
natuurbeleid, de stand van zaken van de uitvoering en de relevante ontwikkeling in en rondom het 
natuurbeleid. Deze analyse leidt tot beleidsgerichte aanbevelingen. De Agenda Natuur maakt duidelijk 
dat er veel resultaten geboekt zijn, maar dat een versnelling van het realisatietempo noodzakelijk is. 
De rode draad door de Agenda Natuur is de versterking van het maatschappelijke functie van het 
natuurbeleid. Een  natuurbeleid dat leidt tot een duurzame groene leef- en werkomgeving is niet alleen 
goed voor de planten en dieren , maar is ook één van de pijlers voor het welzijn en de welvaart van 
onze burgers   
 
De Agenda Natuur bevat een ‘routekaart’ met aanbevelingen om de doelstellingen van het beleid beter 
en effectiever te realiseren, de Agenda Natuur bevat geen nieuwe beleid. Na de vaststelling is een 
concretisering in een uitwerkingsplan noodzakelijk, met bijbehorende financiële onderbouwing.  
 



PS2007RGW01 - 2 - 

 



PS2007RGW01 - 3 - 

 

Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 april 2007, houdende de vaststelling van de Agenda 
Natuur  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 maart 2007, dienst/sector REG/RLO, nummer 
2007REG000363i;

Besluiten:  
 

1. De Agenda Natuur 2007 - 2018 vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

2. Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbevelingen die opgenomen zijn in de Agenda Natuur 
verder te concretiseren in een uitwerkingsplan 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Vervolg inleiding 
Op 22 januari 2007 is een conceptversie van de Agenda Natuur besproken in een bijeenkomst met 
maatschappelijke organisaties en woordvoerders van de statenfracties in de Commissie Ruimte en 
Groen. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een verdere aanscherping van de Agenda Natuur. 
 
De aanbevelingen in de Agenda Natuur richten zich voornamelijk op een verbetering van de 
uitvoering en het instrumentarium, een betere aansluiting op andere beleidsterreinen (in het bijzonder 
het ruimtelijke ordeningsbeleid, het water- en milieubeleid, cultuurhistorie en recreatie), de inzet op 
verbetering van de natuurkwaliteit door te kiezen voor grotere natuureenheden en een verbetering van 
draagvlak bij de burgers, gemeentes en de maatschappelijke partners bij de uitvoering. 
 
Argumenten 
• De Agenda Natuur plaatst de functie die natuur voor de burger.heeft centraler.Natuur is belangrijk 

voor welzijn en welvaart van onze burgers.  De Agenda biedt daardoor aanbevelingen die leiden 
tot beter draagvlak voor het natuurbeleid. 

• De Agenda Natuur bevat voorstellen om de realisatie van natuurdoelstellingen versneld en 
effectief op te pakken. 

• De realisatie van natuurdoelstellingen kan versneld worden met de aanbevelingen in de Agenda 
Natuur. De regierol voor het landelijk gebied die de provincie via het ILG gekregen kan daardoor 
beter invulling gegeven worden. 

 
Financiën 
De Agenda Natuur heeft op dit moment geen gevolgen voor financiële middelen. Bij de uitwerking 
van de routekaart in een uitvoeringsplan zal inzichtelijk gemaakt worden wat de financiële 
consequenties van aanpassingen in de uitvoering zijn.  
 
Realisatie 
De Agenda Natuur geeft beknopte aanbevelingen voor de realisatie van de natuurdoelstellingen in de 
komende jaren. Om in de praktijk uitvoering te geven aan deze aanbevelingen is een verdere 
uitwerking noodzakelijk. Daarom stellen wij voor om de aanbevelingen in een uitwerkingsplan uit te 
werken.  
 
Communicatie 
Gelijktijdig met de Agenda Natuur zal een publieksvriendelijke publicatie over de Utrechtse natuur en 
de resultaten van het natuurbeleid worden uitgebracht. Eind maart zal de versterking van de 
maatschappelijke betekenis van natuur onderwerp zijn van een symposium 
 
Bijlagen 
Agenda Natuur 2007 - 2018 
 
Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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