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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

In 2020 is de aanpak van verdrogingsbestrijding in natuurgebieden geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is in 

samenwerking met diverse betrokken gebiedspartners een advies opgesteld voor een plan van aanpak voor 

verdere verbetering van de waterhuishouding in natuurgebieden. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn onder 

andere een integrale, gebiedsgerichte aanpak en integratie met bestaande structuren. Op basis van dit advies is de 

notitie Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027 opgesteld. 

 

Inleiding: 

In het Convenant verdrogingsbestrijding 2008 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van verdroging in 31 

natuurgebieden op de zogenaamde Top-lijst. In 2020 is deze aanpak geëvalueerd. De evaluatie is vastgesteld door 

GS op 29 september 2020. Daarbij hebben wij aangekondigd een plan van aanpak op te stellen voor de restopgave 

voor verdroging in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit betreft zowel een plan van aanpak voor lokale 

maatregelen tegen verdroging als het uitvoeren van een verkenning van regionale maatregelen. Daarbij is 

aangegeven dat dit plan van aanpak eind 2021 gereed zou zijn. 

U bent hierover geïnformeerd middels de Statenbrief Evaluatie Verdrogingsbestrijding 2020 provincie Utrecht 

(2020RGW144). 

In de periode 2021 - begin 2022 is op basis van deze evaluatie een advies opgesteld voor het vervolg van de 

aanpak van verdroging in de Top-lijst gebieden en andere verdrogingsgevoelige natuur in het NNN. Dit ‘Advies voor 

Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding provincie Utrecht’ (zie bijlage 2) vormt de basis van de voorliggende notitie 

Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027 (zie bijlage 1). 

 

De aanpak van verdroging heeft tot doel om de natuurkwaliteit van grondwaterafhankelijke natuur in het NNN te 

verbeteren, zowel in Natura 2000-gebieden als in andere natuurgebieden in het NNN. Het beleid hiervoor is 

beschreven in het Bodem- en Waterprogramma 2022-2027 (BWP, paragraaf 3.5.4 ) en het Natuurbeheerplan 

(NBP).  
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Op dit moment spelen er diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied die samenhangen met verbetering van de 

natuurkwaliteit en de waterhuishouding, zoals de Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied (GGA LG) en de Blauwe 

Agenda Utrechtse Heuvelrug. De bij de aanpak van verdroging betrokken gebiedspartijen hebben aangegeven dat 

het voor een effectieve aanpak nodig is om de aanpak van verdroging te integreren in lopende gebiedsprocessen. 

De provincie heeft in deze processen vaak een regierol. De aanpak van verdroging in natuurgebieden willen we 

daarom zoveel mogelijk meenemen als onderdeel van deze integrale gebiedsprocessen. 

Deze aanpak sluit aan bij de integrale, gebiedsgericht aanpak zoals beschreven in de Startnotitie Nationaal 

programma landelijk gebied (NPLG) van 10 juni 2022 van het Rijk. Provinciaal wordt hieraan uitwerking gegeven in 

het provinciaal Programma landelijk gebied (PPLG, vaststelling voorzien juli 2023).  

 

Op 31 augustus bent u geïnformeerd over de (concept) Uitvoeringsstrategie landelijk gebied (ULG) (2022RGW81). 

In bijgaande notitie ‘Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027 ‘ informeren we u over de wijze waarop we de 

verdere aanpak van verdroging in natuurgebieden inpassen in de provinciale gebiedsaanpak voor het landelijk 

gebied voor de periode 2022-2027. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

We werken de komende periode aan integratie van de aanpak van verdroging in de lopende gebiedsprocessen op 

basis van het voorliggende notitie Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027. Verdere uitwerking en uitvoering van 

onderzoek en maatregelen zal vorm krijgen binnen deze gebiedsprocessen. Daarbij gaan we er vanuit dat 

maatschappelijke afweging van (effecten van) maatregelen en financiering van de realisatie daarvan binnen deze 

gebiedsprocessen plaatsvindt. 

Voor rapportage over de voortgang van deze vervolgaanpak verdroging sluiten we in principe aan bij de 

voortgangsmonitoring voor het Bodem en Waterprogramma 2022-2027. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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