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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

De nadere uitwerking van het natuurbeleid voor faunabeheer en monitoring zijn niet meer adequaat voor een 

verantwoorde uitvoering van het beleid. Daarom willen wij in een interim omgevingswetprogramma de nadere 

uitwerking van dit beleid actualiseren.  

In het document Werkwijzen programma’s en projectbesluiten (PS 9 februari 2022) staan afspraken over de rollen 

en werkwijze bij het maken van een omgevingswetprogramma. De eerste stap is het startgesprek in PS (in dit geval 

de commissie RGW) op basis van een verkenning. Die bieden wij u hierbij aan voor bespreking. 

 

Inleiding: 

De provinciale Natuurvisie en het Beleidskader Wet natuurbescherming zijn verouderd. Actualisering over de volle 

breedte is nodig. Volgens de Omgevingswet (Ow) is een programma hiervoor het aangewezen instrument. In de 

Omgevingsvisie staat dat ‘we streven naar een beperkt aantal, zo integraal mogelijke, programma’s’. Wij hebben 

daarom gekeken welke andere beleidsvelden kunnen worden opgenomen in het nieuwe programma natuur, zodat 

het integraal wordt. Natuur en landbouw hebben veel met elkaar te maken en zijn van elkaar afhankelijk. Denk aan 

stikstof, verdroging, natuurinclusieve landbouw, weidevogels, agrarisch natuurbeheer. Verbreding tot een 

programma natuur en landbouw is daarom logisch en gewenst. Dit zeker omdat -zoals we afgelopen voorjaar uw 

commissie RGW hebben gemeld- het ‘op dit moment het meest zinvol is om toe te werken naar een nieuwe of 

geactualiseerde landbouwvisie voor de provincie Utrecht in het najaar van 2023’. Het maken van één omgevings-

wetprogramma voor natuur en landbouw en mogelijk zelfs breder voor het in het landelijk gebied spelende 

onderwerpen is dan ook onze ambitie. 

Tegelijk is het nù niet het juiste moment om te starten met een zo breed programma. Er speelt immers heel veel in 

het landelijk gebied. Denk aan de opgaven voor de transitie van het landelijk gebied en de beleidsmatige onduide-

lijkheden hierover. Maar ook aan de van de provincie (én onze partners) gevraagde inzet op korte termijn voor de 

gebiedsagenda’s, het provinciale gebiedsprogramma landelijk gebied, het voorbereiden van de gebiedsgerichte 

aanpak en voor het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). Verder zijn er uiteraard statenverkiezingen in 

maart. Die kunnen tot andere ambities leiden. Door dit alles is het niet logisch en ook niet haalbaar nu te starten 
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met zo’n integraal programma. Het is beter om met het programma te starten als er meer duidelijkheid is over het 

NPLG, het provinciale Gebiedsprogramma en de plannen van de nieuwe Staten en coalitie. 

 

Voor de meeste onderwerpen die in het integrale programma komen, is het geen probleem dat het programma pas 

in de loop van 2023 start. Er zijn echter twee onderwerpen die zo dringend zijn dat dit wél te laat is. Dit zijn: 

1. faunabeleid en  

2. monitoring.  

Aanpassing van deze twee onderwerpen is dringend om meer preventief faunabeleid te kunnen voeren (conform 

de Omgevingsvisie) en om besluiten te kunnen nemen die in overeenstemming zijn met de huidige jurisprudentie. 

Het beleid in de Natuurvisie dat we nu moeten toepassen, heeft tot gevolg dat onze besluiten sneuvelen bij de 

rechter. In hoofdstuk 3 van de Verkenning (zie bijlage) is verder toegelicht waarom deze beide onderwerpen 

dringend zijn. Ons voorstel is om voor deze onderwerpen nu een interim omgevingsprogramma faunabeleid en 

monitoring (IOPFM) te maken. Daarin komen alleen deze twee onderwerpen, vooruitlopend op het integrale 

programma.  

 

PS hebben het document werkwijzen programma’s en projectbesluiten vastgesteld. Volgens het document is de 

eerste stap bij programma’s het voeren van een startgesprek door de Statencommissie. Het startgesprek wordt 

gevoerd op basis van een verkenning, die wordt ontvangen met een statenbrief. Die statenbrief wordt altijd geagen-

deerd voor bespreking, aldus het document werkwijzen. Voor het startgesprek over het IOPFM hebben we deze 

statenbrief en de bijgevoegde verkenning opgesteld. 

 

De vragen voor het startgesprek zijn:  

1. of hetgeen wij hebben geschetst in de verkenning overeenkomt met uw beeld,  

2. of de basis voldoende is om het IOPFM op te stellen en  

3. welke aandachtspunten u hebt bij de aanpak. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Als uit het startgesprek blijkt dat er voldoende basis is voor het opstellen van het IOPFM gaan we hiermee direct 

aan het werk. Hierbij betrekken wij uiteraard alle relevante partners. Welke dit in ieder geval zijn staat in hoofdstuk 

8 van de verkenning. Uw Staten krijgen het ontwerp IOPFM ter bespreking in de Statencommissie. Dit is zo 

afgesproken in het document Werkwijzen programma’s en projectbesluiten. Wij verwachten het IOPFM eind 

augustus 2023 te kunnen vaststellen. 

 

Mocht uw commissie onverhoopt van oordeel zijn dat de basis voor het opstellen van het IOPFM niet voldoende is, 

dan zullen wij met uw griffie een proces voorbereiden zoals bedoeld in paragraaf 2.4.3 van het document werk-

wijzen. Als het daarbij lukt om nog deze Staten een aanvullend kader te laten vaststellen, kan het IOPFM in 

december 2023 worden vastgesteld. Als dat niet lukt en de nieuwe Staten deze kaders gaan vaststellen dan valt 

vaststelling van het IOPFM pas in april 2024 te verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


