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Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Een consortium gevormd door IPO, ministerie LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschapNL heeft 
sinds 2019, samen met vertegenwoordigers uit relevante domeinen, gewerkt aan de Agenda Natuurinclusief (AN). 
Dit traject valt onder de paraplu van het Rijksprogramma Natuur, waar ook de stikstofopgave en de verbetering van 
de Natura 2000 gebieden onder vallen. Het is als zodanig ook opgenomen in de provinciale programmabegroting. 
De Agenda Natuurinclusief is erop gericht de “transitie naar een natuurinclusieve samenleving te realiseren”. Het 
richt zich op het herstel en versterken van natuur en biodiversiteit in zowel natuurgebieden, landbouwgebieden als 
in steden en dorpen.  
De “Agenda Natuurinclusief” is gereed en wordt op 17 juni 2022 tijdens de Natuurtop op de Floriade gepresenteerd.   
 
Inleiding: 
Een consortium gevormd door IPO, ministerie LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschapNL heeft 
sinds 2019, samen met vertegenwoordigers uit relevante domeinen, gewerkt aan de Agenda Natuurinclusief (AN). 
Dit consortium heeft nu “De eerste agenda Natuurinclusief” opgeleverd. Het is een dynamisch document dat 
periodiek wordt ge-update. In de Agenda Natuurinclusief is het belang van natuur, natuurinclusieve samenleving en 
biodiversiteit scherp neergezet. Aan de hand van de volgende vijf “agendapunten” wordt hier invulling aangegeven: 
 

1. Natuur overal en voor iedereen 
Natuur is breder dan afgebakende natuurgebieden, natuur verbindt en is de basis van ons bestaan.  

2. Natuur wordt hersteld 
We streven naar veerkrachtige natuur en natuurinclusief is daarbij de norm. Vanaf de vaststelling van de 
agenda mag natuur in Nederland niet verder achteruitgaan en moet herstel worden meegenomen in 
plannen en uitvoering. 

3. Via acht domeinen: bouw, energie, financiële sector, infrastructuur, natuurinclusieve landbouw, onderwijs 
en gedragsverandering, vrijetijdseconomie en water. 
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Per domein is kort de richting van natuurinclusiviteit beschreven en twee concrete acties. 
4. Wie gaan het doen? 

De acht domeinen ondersteunt door programmateam met programmamanager. In de zomer van 2023 
wordt Agenda 2.0 opgesteld, waarin wordt gerapporteerd over de ontwikkeling naar een natuurinclusieve 
samenleving met een doorkijk naar de Agenda 3.0, inclusief de bijbehorende investeringsbegroting. 

5. Sturen op de juiste richting 
De agenda stuurt op voortgang en geeft hierin inzicht. Dit draagt bij aan bewustwording en bewust keuzes 
maken. En de agenda verbindt verschillende opgaven. 

De agenda wordt afgesloten met een ambitieuze tijdlijn richting 2050 Nederland Natuurinclusief.  
 
De ambities en acties die voor deze domeinen zijn opgenomen passen binnen het huidige provinciale beleid dan 
wel zijn in te passen. Het verzoek aan de leden van het consortium (en betrokken partijen uit de markt) is om 
tijdens de presentatie op de Natuurtop in juni 2022, genoemd te worden op het “participatiebord”. Hiermee wordt 
blijk gegeven van het onderschrijven van de ambities en acties van de Agenda Natuurinclusief. De huidige Agenda 
Natuurinclusief is concreet genoeg om ambitieus te zijn, maar nog “open” genoeg om verdere invulling en nuance 
aan te geven bij de uitwerking. Hier is ook ruimte voor regionale nuance, passend binnen het eigen provinciale 
beleid. 

Vervolgprocedure / voortgang: 
Op 17 juni 2022 wordt de Agenda Natuurinclusief gepresenteerd op de Natuurtop 2022. Daarna wordt vanuit IPO 
en het Rijk een projectgroep ingesteld voor de verdere uitvoering. Wanneer er inhoudelijk aanleiding toe is, 
infomeren wij u over de voortgang. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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