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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 

Voorgeschiedenis 
U heeft op 23 april 2007 de Agenda Natuur vastgesteld. In de Agenda Natuur is een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van de natuur in de provincie Utrecht. In de Agenda Natuur is een aantal 
aanbevelingen gedaan voor beleidsaccenten voor de komende jaren. Ook zijn er aanbevelingen gedaan 
voor een efficiënte en effectieve aanpak om onze ambities te realiseren.  
 

Essentie / samenvatting 
Wij hebben in september 2007 de toezegging gedaan om in juni 2008 met een voorstel te komen voor 
de uitvoering van adviezen uit de routekaart van de Agenda Natuur. De adviezen hebben grotendeels 
hun uitwerking gekregen in de Agenda Vitaal Platteland. Voor drie adviezen, die nog niet in 
uitvoering waren, doen wij dit Statenvoorstel en bijlagen een voorstel voor de aanpak. Het betreft: 
- natuureducatie en – communicatie; 
- monitoring kwaliteit natuur; 
- leefgebiedenbenadering. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
- vergroten beleving en waardering van Utrechtse natuur door burgers; 
- verkrijgen inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de Utrechtse natuurgebieden; 
- verbeteren kwaliteit natuurgebieden. 
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Financiële consequenties 
 
De voorstellen uit deze notitie zijn nieuwe projecten of activiteiten die nog nieuw zijn. Dit betekent 
dat hiervoor tot nu toe nog geen middelen zijn gereserveerd in de begroting. Wij stellen voor de 
uitgaven voor 2008 (€ 110.000) te dekken uit de stelpost nog toe te wijzen middelen en de structurele 
uitgaven vanaf 2009 (€ 50.000 per jaar) te betrekken het meerjarenperspectief bij de 
Programmabegroting 2009. 

Natuureducatie  en -communicatie 
Voor het opstellen van het programma voor natuureducatie en – communicatie is  €60.000 euro nodig. 
De kosten van de uitvoering van het programma zijn afhankelijk van de ambities en doelstellingen 
voor het programma.  Een richtbedrag voor uitvoering van het programma is jaarlijks  €200.000. Bij 
vaststelling van het programma komen wij met een dekkingsvoorstel voor de uitvoering.  
 
Monitoring natuurkwaliteit  
Voor het verzamelen van gegevens voor de monitor zoals voorgesteld in het plan van aanpak, hebben 
wij jaarlijks structureel € 50.000 nodig boven de huidige reservering.Verder is op dit moment nog niet 
bekend of de huidige reservering voldoet. Dit is afhankelijk van de hoogte van de bijdrage van het rijk 
en van de uitkomst van de evaluatie van de huidige monitor.  
 
Leefgebiedenbenadering 
Op dit moment voorzien wij geen extra middelen nodig te hebben voor uitvoering van het voorstel. Dit 
is echter afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met het rijk. Indien uit deze gesprekken blijkt 
dat de rijksbijdrage onvoldoende is om het voorstel uit te voeren, leggen wij dit voorstel opnieuw, 
inclusief dekkingsvoorstel ter besluitvorming voor.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De uitvoering van projecten en activiteiten voor natuureducatie en –communicatie blijft primair bij de 
uitvoerende partijen in de AVP-gebieden liggen. In het voorstel krijgt de provincie door middel van 
een programmatische aanpak een faciliterende en coördinerende rol. De partijen uit de gebieden 
krijgen nadrukkelijk een rol bij het opstellen van dit programma en het inrichten van de 
samenwerking. Het uiteindelijke doel van het gezamenlijke programma is om een meerwaarde te 
creëren door samenwerking en kennisuitwisseling, omdat een groot deel van de activiteiten breed 
toepasbaar is in de provincie.  
 
Bij de voorstellen voor monitoring en leefgebiedenbenadering is uitgegaan van een rijksbijdrage. Op 
dit moment is nog niet bekend of we deze daadwerkelijk krijgen. Indien dit niet zo is moeten wij onze 
ambities voor deze voorstellen bijstellen of extra provinciale middelen beschikbaar stellen.  
 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de uitvoering van de agenda natuur conform voorstel en 
bijgevoegd Ontwerp-besluit vast te stellen.  
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



PS2008RGW16 - 3 - 

 

Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van uitvoering van de 
routekaart van de Agenda Natuur (zie artikel 1 tot en met 3 van dit besluit).   
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling Groen, nummer 2008INT222334; 
 
Gelezen; de beschrijving van de stand van zaken en relevante ontwikkeling voor de Utrechtste natuur 
in het document de Agenda Natuur en de adviezen voor het realiseren van onze natuurdoelstellingen, 
zoals opgenomen in routekaart van de Agenda Natuur (vastgesteld door PS op 23 april 2007). 
 
Overwegende; dat wij uitvoering willen geven aan de adviezen uit de Agenda Natuur. 
 

Besluiten:  
 
• In te stemmen met het dekken van de uitgaven voor 2008 ad. € 110.000 uit de stelpost nog toe te 

wijzen middelen;  
• De structurele uitgaven na 2008 te betrekken bij het meerjarenperspectief bij de 

Programmabegroting 2009; 
• De begroting aan te passen zoals weergegeven in de toelichting bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 nvt 
 
2. Beoogd effect 

- vergroten beleving en waardering van Utrechtse natuur door burgers; 
- verkrijgen inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de Utrechtse natuurgebieden; 
- verbeteren kwaliteit natuurgebieden. 

 
3. Argumenten 

nvt 
 
4. Kanttekeningen 

nvt 
 
5. Financiën 

De voorstellen uit deze notitie zijn nieuwe projecten of activiteiten die nog nieuw zijn. Dit 
betekent dat hiervoor tot nu toe nog geen middelen zijn gereserveerd in de begroting. Wij 
stellen voor de uitgaven voor 2008 (€ 110.000) te dekken uit de stelpost nog toe te wijzen 
middelen en de structurele uitgaven vanaf 2009 (€ 50.000 per jaar) te betrekken het 
meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2009. 

Natuureducatie  en -communicatie 
Voor het opstellen van het programma voor natuureducatie en – communicatie is  €60.000 
euro nodig. De kosten van de uitvoering van het programma zijn afhankelijk van de ambities 
en doelstellingen voor het programma.  Een richtbedrag voor uitvoering van het programma is 
jaarlijks  €200.000. Bij vaststelling van het programma komen wij met een dekkingsvoorstel 
voor de uitvoering.  
 
Monitoring natuurkwaliteit  
Voor het verzamelen van gegevens voor de monitor zoals voorgesteld in het plan van aanpak 
hebben wij jaarlijks structureel € 50.000 nodig boven de huidige reservering.Verder is op dit 
moment nog niet bekend of de huidige reservering voldoet. Dit is afhankelijk van de hoogte 
van de bijdrage van het rijk en van de uitkomst van de evaluatie van de huidige monitor.  
 
Leefgebiedenbenadering 
Op dit moment voorzien wij geen extra middelen nodig te hebben voor uitvoering van het 
voorstel. Dit is echter afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met het rijk. Indien uit 
deze gesprekken blijkt dat de rijksbijdrage onvoldoende is om het voorstel uit te voeren, 
leggen wij dit voorstel opnieuw, inclusief dekkingsvoorstel ter besluitvorming voor.  

 
6. Realisatie 

nvt 
 
7. Juridisch 

nvt 
 
8. Europa 
 nvt 
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9. Communicatie 
nvt 

 
10. Bijlagen 
Bijlage Toelichting Statenvoorstel 
Bijlage Plan van aanpak Natuureducatie en – communicatie 
Bijlage Plan van aanpak Monitoring natuurkwaliteit 
Bijlage Toelichting leefgebiedenbenadering 
Bijlage Begrotingswijziging 
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Toelichting 
 
Natuureducatie en -  communicatie 
Op dit moment voeren verschillende organisaties natuureducatie- en communicatie uit. 
Natuureducatie en –communicatie vergroot de waardering voor de Utrechtse natuur door 
burgers en intensiveert de beleving van deze natuur. Voor een deel subsidieert de provincie de 
activiteiten. De provincie Utrecht maakt vanuit verschillende beleidsplannen en programma’s 
investeringen in natuureducatie en –communicatie mogelijk. De activiteiten staan los van 
elkaar; de organisaties en programma’s volgen ieder hun eigen aanpak en formuleren hun 
eigen ambities en doelen.  
 
De provincie Utrecht wil, samen met de partners op het gebied van natuureducatie en – 
communicatie, een programma opstellen. Met dit programma willen wij meer samenhang in 
de natuureducatie- en communicatie activiteiten brengen. Ook willen wij de 
kennisuitwisseling tussen de partijen bevorderen. Hiermee geven wij op een effectievere en 
meer doelmatige manier invulling aan natuureducatie en -communicatie. 
 
In het programma formuleren we concrete ambities en doelen en stellen wij een 
samenhangend pakket van uitvoeringsregelingen samen. De bestaande activiteiten vormen 
hierbij het vetrekpunt. De bestaande beleidsplannen vormen het kader voor het programma. In 
2008 willen wij een projectleider benoemen die dit programma op stelt. Naar verwachting is 
het programma eind 2009 gereed. De kosten voor het opstellen van het programma bedragen 
€ 60.000. De kosten van de uitvoering van het programma zijn afhankelijk van de ambities en 
doelstellingen voor het programma.  Een richtbedrag hiervoor is €200.000. 
 
In het bijlage 1 vindt u een uitgebreide beschrijving van de aanpak voor het opstellen van het 
programma voor natuureducatie- en communicatie.  
 
Monitoring kwaliteit natuur 
Het Collegeprogramma 2007-2011 beschrijft dat de groene kwaliteit, die onze provincie mede 
tot topregio maakt, moet worden behouden en versterkt. Wij willen de ontwikkelingen van de 
kwaliteit van de natuur goed blijven monitoren. Op deze manier kunnen wij zien of het beleid 
dat wij uitvoeren effectief is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om onze ambities 
voor de ontwikkeling van natuurkwaliteit te realiseren.  
 
De meetmethodiek is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd en voldoet mogelijk niet meer 
om de ontwikkelingen in de kwaliteit van de natuur te volgen. In 2005 is besloten het budget 
voor ecologisch onderzoek sterk te reduceren. Als gevolg van die bezuinigingen is de 
natuurinventarisatie in de provincie Utrecht beperkt: alleen buiten de EHS en minder soorten 
worden gekarteerd. Inmiddels is via de Motie Ecologisch Onderzoek van 2006 jaarlijks 
€50.000,- extra ter beschikking gekomen voor inventarisatie van EHS gebieden onder 
particulier natuurbeheer. Wij stellen voor om daarnaast het functioneren van Ecologische 
Verbindingszones en faunapassages te monitoren. Hiervoor is een structurele bijdrage van 
jaarlijks €50.000,- nodig. 
 
Voor het overige evalueren wij binnenkort of de huidige monitoring volstaat om de 
ontwikkeling van natuurkwalititeit voldoende in beeld te krijgen. Daarnaast maken een aantal 
ontwikkelingen aanvullende monitoring wellicht noodzakelijk. Het gaat hierbij om 
monitoring in het kader van Programma Beheer (subsidieregeling voor beheer van natuur 
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door particulieren en natuurbeschermingsorganisaties) en Natura 2000. Op dit moment zijn 
wij nog in gesprek met het rijk over een bijdrage aan de financiering van deze monitoring. 
 
In 2008 ontwikkelen wij een meetmethodiek die effciënt en effectief is en afgestemd is op 
onze informatiebehoefte. Wij sluiten met onze methodiek aan bij de Staat van Utrecht, waarin 
wij de ontwikkeling van duurzaamheid volgens de drie pijlers people, planet, profit in beeld 
brengen . In bijlage 2 bijschrijven wij onze aanpak.  
 
Leefgebiedenbenadering 
De provincie Utrecht heeft tot nu toe verschillende maatregelen getroffen om beschermde 
diersoorten extra te beschermen onder de noemer soortenbeleid. Bij de uitvoering zijn 
maatregelen zoveel mogelijk gecombineerd om een zo groot mogelijk effect te sorteren. 
Inmiddels is gebleken dat de aanpak volgens het soortenbeleid onvoldoende effect heeft 
gehad: de teruggang van soorten is groter dan wij hadden gehoopt. Het ministerie van LNV 
heeft een Task Force Impuls Soortenbeleid ingesteld. De Task Force heeft aanbevolen om 
maatregelen voor bedreigde soorten te bundelen voor verschillende typen gebieden (habitats). 
Een verschuiving dus van een benadering gericht op individuele soorten naar het herstellen of 
realiseren van geschikte leefgebieden voor een hele groep soorten. De provincies worden 
verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de leefgebiedenbenadering. De 
afzonderlijke provincies zullen in 2008 aangeven welke maatregelen uit de 
leefgebiedenbenadering uitgevoerd zullen worden. Op basis hiervan zal de provincie Utrecht 
afspraken maken met LNV over uitvoering en financiering.  
 
In bijlage 3 geven wij u meer informatie over de leefgebiedenbenadering.  
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