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MEMORANDUM 
 
STAND VAN ZAKEN MOTIE 115. WETEN HOE HET 
ERVOOR STAAT 

DATUM 24‑11‑2022 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
AAN Provinciale Staten Utrecht, Cie RGW 
 
In de PS-vergadering van 10 november 2021 is Motie 115 ‘Weten hoe het ervoor staat’ aangenomen. U vroeg 
hierin “ voorafgaand aan het opstellen van een eventueel MIP voor de natuur op basis van de bestaande 
rapportages en waar nodig op basis van aanvullend onderzoek een actueel beeld te geven van de staat van de 
Utrechtse NNN-gebieden. Naar aanleiding daarvan duidelijk te formuleren in hoeverre er problemen en knelpunten 
zijn binnen de huidige NNN-gebieden.”  
 
Feitelijk komen in deze motie twee zaken bij elkaar:  
1. Het maken van een eventuele MIP (Meerjareninvesteringsplan) 
2. Actueel beeld van de staat van de Utrechtse NNN-gebieden 
Hieronder ga ik op deze twee aspecten in.  
 

1. Meerjareninvesteringsplan (MIP) 
In de motie wordt gevraagd voorbereidingen te treffen voor het eventueel opstellen van een MIP voor 
natuurbeheer. Aanleiding is het achterblijven van de realisatie van het NNN, het inzicht in de planning van de 
realisatie van het NNN en het gebrek aan inzicht in de lange termijn financieringsvraag voor natuur . Gedeputeerde 
Bruins Slot heeft tijdens de PS-vergadering d.d. 10 november 2021 toegezegd voor de zomer van 2022 met haar 
collega Strijk te verkennen of een MIP een toegevoegde waarde heeft voor een goede borging van de 
natuurwaarden.  
Deze toezegging is tot op heden niet uitgevoerd vanwege te weinig capaciteit. Wel is het gesprek gestart om met 
financieel deskundigen te analyseren of het opstellen van een MIP inzicht geeft in de hierboven genoemde punten 
die aanleiding zijn te onderzoeken of het opstellen van een MIP wenselijk is. Ik zal u in Q1 2023 opnieuw 
informeren over de stand van zaken van een eventueel MIP.  
 

2. Actueel beeld van de staat van de Utrechtse NNN-gebieden 
Dit beeld gaat zowel om kwantiteit (hectares) als natuurkwaliteit en voor beide aspecten wilt u inzicht hebben in de 
prioriteiten die we stellen om kansen en knelpunten aan te pakken. Ik pel die aspecten hieronder puntsgewijs af.  
 
A. Kwantiteit 

Dit betreft de realisatie van NNN en Groene contour (functieverandering en inrichting). In de commissie RGW 
van 25 januari a.s. wil ik met u de Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht bespreken. In deze 
realisatiestrategie worden de adviezen van de Landelijke Taskforce Versnelling natuurrealisatie verwerkt en 
wordt ingegaan op realisatie Groene Contour.  

 
B. Kwaliteit 

In de huidige Utrechtse NNN-gebieden ligt nu de prioriteit bij behoud en herstel van de Natura2000-gebieden, 
deze zijn onderdeel van de NNN. Daar sturen we op middels het Programma natuur (zie a) en de 
Natuurdoelanalyses die momenteel worden opgesteld (zie b).  
 

a. Programma Natuur 
In het Programma Natuur besteden we in de periode 2021 t/m 2023 (fase 1) ruim € 16 miljoen aan 
herstelmaatregelen in stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, t.b.v. beschermde habitattypen en 
soorten. Deze maatregelen zijn geprioriteerd door provinciale ecologen in nauwe afstemming met de 
beheerders van de desbetreffende gebieden. Deze maatregelen worden gekenmerkt door het 



 

 
2 van 2 

gegeven dat ze op korte termijn kunnen worden uitgevoerd (binnen 3 jaar) en derhalve weinig 
voorbereidingstijd (benodigde vergunningen, verkrijgen van draagvlak etc.) nodig hebben. Fase 2 van 
het Programma Natuur, waarin maatregelen zullen worden uitgevoerd die meer voorbereidingstijd 
nodig hebben, zal integraal onderdeel gaan uitmaken van het Nationale Programma Landelijk Gebied 
(NPLG). 
 

b. Natuurdoelanalyses (NDA) Natura2000-gebieden 
Voor alle stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Nederland worden Natuurdoelanalyses 
uitgevoerd. Zo ook voor de Utrechtse Natura 2000 gebieden. In de NDA’s wordt op basis van de 
huidige situatie en de reeds geprogrammeerde maatregelen een beoordeling gemaakt van het 
doelbereik. Dit levert een beeld op voor de richting voor aanvullende maatregelen die nodig zijn voor 
duurzaam herstel en behoud van Natura2000-gebieden. Maatregelen kunnen zowel in als buiten de 
Natura2000-gebieden nodig zijn. Begin 2023 zijn de resultaten bekend. De NDA’s zijn belangrijke 
input voor het provinciale Gebiedsprogramma Landelijk Gebied en de Gebiedsgerichte aanpak 
(GGA). Op basis van de NDA’s kan goed geprioriteerd worden wat eerst moet gebeuren en wat 
eventueel iets later in de tijd kan worden uitgevoerd.  
 

c. Strategisch bosbeleid 
In het kader van het strategisch bosbeleid wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van bestaande 
bossen. Hiervoor wordt een revitaliseringsplan opgesteld die wij voor de zomer 2023 vast willen 
stellen. Dit revitaliseringsplan biedt een basis voor het prioriteren van maatregelen gericht op 
kwaliteitsverbetering van onze bossen. 
 

d. Overig 
Momenteel staat een opdracht uit naar het in beeld brengen van de Wezenlijke Kenmerken en 
Waarden (WKW) van het NNN. Een uitwerking van de WKW zorgt voor meer duidelijkheid in de 
uitgangspunten voor toetsing van ruimtelijke plannen door provincie en gemeentes. Met een nadere 
uitwerking van de WKW kunnen we de planologische bescherming, primair vanuit het natuurbelang, 
van het NNN verder onderbouwen. Om te voldoen aan de eisen van het Besluit Kwaliteit 
Leefomgeving (BKL) en de natuur- en biodiversiteitsdoelen die in de Omgevingswet en via 
internationale verplichtingen worden gesteld, is het nodig om het NNN in Utrecht beter te 
beschermen. Het is daarvoor nodig om een nadere uitwerking te maken van wat de actuele en 
potentiële wezenlijke kenmerken en waarden zijn van het NNN.   
Een Uitvoeringsprogramma faunabeleid en monitoring wordt voorbereid en voorgelegd aan uw 
commissie 23 november 2022. Hierin wordt voorgesteld de monitoring en dus de kennis van de 
kwaliteit van de natuur (SVI beschermde soorten HRL/VRL/NBW)  beter in kaart te brengen en af te 
stemmen op hetgeen in de laatste jurisprudentie bij besluiten waar de SVI van beschermde soorten in 
het geding is, wordt geëist. Een en ander gebeurt in afstemming met BIJ12 en RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland). 
De totale oppervlakte natuur in de NNN in Utrecht bedraagt ca. 31.200 hectare. De huidige inzet op 
kwaliteitsverbetering in Natura2000-gebieden en in bossen in de NNN betreft ca. 25.6000 hectare. 
Voor de overige ca. 5.600 hectare in de NNN-gebieden, wil ik nog een nadere analyse uitvoeren waar 
knelpunten liggen voor herstel en behoud van natuurdoelen. Hierover zal ik u begin 2024 informeren 
in de Rapportage Natuur 2020-2023. 

 
Samenvattend ligt onze eerste prioriteit in het op orde brengen van de kwaliteit van de Natura 2000 gebieden. Dit is 
ook een noodzakelijke voorwaarde om de vergunningverlening weer op gang te brengen. U zult hierover via een 
Statenbrief in Q2 2023 worden geïnformeerd. In de (driejaarlijkse) Rapportage Natuur 2020-2023 kom ik begin 
2024 graag terug op de overige natuur in de provincie.     
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht over onze prioriteiten en de inspanningen die tot nu 
toe zijn gedaan voor een eventueel MIP en om een beeld te geven van de staat van de Utrechtse NNN-gebieden 
en de aanpak van de problemen en knelpunten in de huidige NNN-gebieden. 


