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MEMORANDUM 
 

VOORTGANG REALISATIE NNN EN GROENE CONTOUR 

 

DATUM 30‑09‑2022 

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 

AAN Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen 

 

 

 

In uw vergadering van 31 oktober 2022 heb ik u het volgende toegezegd: 

 

1. de Staten zo snel mogelijk te informeren over de aanbevelingen van de taskforce versnelling 

natuurrealisatie en die aanbevelingen mee te nemen in de aanpak voor de Groene Contour. Ze herhaalt 

daarbij haar eerdere toezegging om dit najaar met de Staten in gesprek te gaan over een meer activerend 

grondbeleid.  

2. nog voor de volgende commissie RGW met een tussenstand te komen over de instrumenten voor de 

Groene Contour, zoals de vrijstelling en staatssteuntoets in Brussel. 

 

Met deze memo geef ik invulling aan deze toezeggingen. 

 

Adviezen Taskforce Versnelling Inrichting Restopgave NNN 

De taskforce heeft een gespreksnotitie met adviezen opgeleverd aan de BAC VP. Deze adviezen vindt u in bijlage 

1 bij dit memo. Naar aanleiding van deze adviezen hebben de gezamenlijke provincies in de BAC VP afgesproken 

dat elke provincie voor eind 2022 komt met een provinciale realisatiestrategie voor de NNN. Wij zullen deze 

strategie voor eind van dit jaar in GS vaststellen en aan u toesturen. De acties die reeds in gang gezet zijn zullen in 

deze strategie worden verwerkt. Zo zal het actief grondbeleid dat in de Statencommissie RGW op 12 oktober 2022 

wordt besproken hierin een plek krijgen. Ook zullen de adviezen van de taskforce hierin meegenomen worden voor 

zover deze passen binnen de door u gestelde kaders.  

 

Ondertussen werken wij aan mogelijkheden om de realisatie van meer natuur in Utrecht te versnellen. Alle percelen 

van overheden en terreinbeherende organisaties (TBO’s) waarvan de functie al natuur is maar die nog niet 

ingericht zijn, zijn onder de loep genomen. Gekeken wordt of ze ingericht moeten worden en zo ja, wat de 

belemmering is voor het inrichten. De verdiepende gesprekken met de TBO’s lopen op dit moment. Aan de hand 

van deze gesprekken maken we de komende maanden een planning om zo snel mogelijk zoveel mogelijk 

belemmeringen weg te nemen om de inrichting van deze percelen uit te voeren. De percelen van overheden 

betreffen voornamelijk onze eigen percelen en percelen van Rijkswaterstaat. Ook bij deze percelen wordt gekeken 

wat nu al ingericht kan worden. 

Naast inrichting wordt nog steeds gewerkt aan functieverandering. Eén van de methoden hiervoor is 

herbegrenzing. Percelen waarvan de verwachting is dat deze niet binnen korte termijn gerealiseerd kunnen worden 

EN die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van het NNN worden ontgrensd en tegelijkertijd worden percelen 

die wel gerealiseerd kunnen worden èn het NNN versterken, begrensd. Zo is er afgelopen jaar gewerkt aan een 

grootschalige herbegrenzing op landgoed De Boom waarover de Kopgroep Akkoord van Utrecht recentelijk positief 

heeft geadviseerd. Uitvoering van deze herbegrenzing betekent concreet functieverandering van 68 hectare t.b.v. 

NNN waarvan 36 hectare uitgevoerd zal worden in de periode 2023-2025.  
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Voortgang instrumentenkader Groene Contour (GC) 

Van de instrumenten uit het instrumentenkader voor de GC zijn twee instrumenten opengesteld. Dat zijn de 

instrumenten 1 (functieverandering in de uiterwaarden) en 4 (50% afwaardering, bestemming natuur). De overige 

instrumenten zijn nog niet opengesteld. 

Na (extern) juridisch advies is er geconcludeerd dat de instrumenten 2 (NSW landgoederen) en 3b (1/10e deel 

afwaarderen met bestemming natuur, de rest bestemming agrarisch met agrarisch natuurbeheer) wel opengesteld 

kunnen worden. We laten dan de harde borging tussen het natuurdeel en het deel met agrarisch natuurbeheer los. 

Door goede afspraken te maken met de terreineigenaar en met het betreffende agrarische collectief voor agrarisch 

natuurbeheer ondervangen wij het risico zo veel mogelijk dat delen van een project niet gerealiseerd worden, 

bijvoorbeeld omdat de eigenaar stopt met agrarisch natuurbeheer. Subsidie zal voor het natuurdeel verstrekt 

worden via de SKNL en voor het agrarisch natuurbeheer deel via de subsidie (ANLB) die de agrarisch 

natuurbeheer collectieven van ons ontvangen voor zover hier ruimte is in hun beschikking. Voor de realisatie van 

instrument 2 gaan wij in gesprek met het UPG over hun mogelijke inzet voor het zoeken naar bereidheid bij 

landgoederen.   

 

Voor de instrumenten 3a en 5 volgen wij de landelijke ontwikkelingen rondom de uitwerking van 

landschapsgronden en langjarig agrarisch natuurbeheer en zullen de instrumenten die landelijke ontwikkeld worden 

zo snel mogelijk integreren in onze aanpak, de vrijstelling en staatssteuntoets zal in deze trajecten beantwoord 

moeten worden. 


