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Onderwerp: Schriftelijke reactie LTO Noord op Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht 
 

Datum:  20 januari 2023 
 

 

 
 
Geachte Statencommissie, 
 
LTO Noord heeft namens de LTO Noord-afdelingen in de provincie Utrecht met belangstelling 
kennisgenomen van het rapport Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht, zoals deze per 13 
december 2022 is gepubliceerd door de provincie Utrecht. Dit rapport roept veel vragen op en geeft LTO 
Noord, als belangenbehartiger van de agrarische sector en onze leden in het bijzonder, aanleiding om van 
de gelegenheid gebruik te maken om te reageren middels een schriftelijke reactie. 
 
Vanzelfsprekend kennen en onderschrijven wij de in het verleden gezamenlijk gemaakte afspraken uit het 
Akkoord van Utrecht. Met dit convenant zijn we het eens geworden over de te realiseren nieuwe natuur in 
de provincie Utrecht en de wijze waarop dit moet gaan gebeuren. Echter, na overeenstemming en 
duidelijkheid te hebben over de doelen ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 
bijbehorende Groene Contour worden we nu ook onderworpen aan zogenoemde “zoekgebieden” die de 
kans op realisatie van de NNN-opgave moeten vergroten en versnellen. Deze zoekgebieden in de 
Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht roepen verdere vragen op en, zoals letterlijk in het 
rapport staat, behoeven nadere uitleg. Het rapport gaat hier vervolgens zelf verder op in. 
 
Desalniettemin hebben wij nog enkele vragen ten aanzien van dit rapport: 
 

1. Kaart 1 op pagina 8 van het rapport Realisatie natuuropgave provincie Utrecht betreft een 
begrenzingskaart NNN met zoekgebieden. Onze eerste vragen zijn hoe deze zoekgebieden, in de 
kleur roze ingetekend op deze kaart, tot stand zijn gekomen, wat de criteria hiervoor zijn en wat 
op dit moment precies de status van de zoekgebieden is? Wij kunnen hierbij niet uit deze kaart 
opmaken om hoeveel hectare zoekgebied het in totaal in de provincie Utrecht gaat? Overigens 
betwijfelen wij ten zeerste of de zoekgebieden echt gaan bijdragen aan een versnelling. 
 

2. In dezelfde kaart zijn ‘gele’ gebieden (te ontwikkelen natuur met volledige subsidie) te zien. Wat is 
de stand van zaken omtrent deze gebieden? 
 

3. Ook zouden we graag willen weten of de zoekgebieden allemaal grenzen aan NNN of de Groene 
Contour en of de zoekgebieden in de toekomst uiteindelijk toegevoegd gaan worden aan NNN of 
de Groene Contour? 
 

4. Onderaan pagina 19 staat een tabel met daarin een schematische weergave van de zoekgebieden: 
oude en nieuwe situatie. Het is ons niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld met de 5500 
hectare die als nog te ontwikkelen staat in deze tabel? 
 

5. Verder reist bij ons de vraag naar boven waarom er nog maar zo weinig van de aangewezen 
nieuwe natuurlijk daadwerkelijk is gerealiseerd als nieuwe natuur gezien het verbeteren van de 
natuur zo belangrijk en urgent is? Het lijkt erop dat de provincie drukker is met het verkrijgen van 
nieuwe potentiële natuurgebieden dan invulling te geven aan de gebieden die hier al voor bedoeld, 
aangewezen en beschikbaar zijn. 
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Resumerend is er op dit moment nog teveel onduidelijk en kunnen we stellen dat er nog veel vragen 
leven bij de agrarisch ondernemers over de Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht. Wij 
menen dat het van essentieel belang is dat zo spoedig mogelijk antwoord en helderheid wordt gegeven 
op bovenstaande vragen. Alleen dan kan er voldoende draagvlak worden gecreëerd in de agrarische 
sector voor het realiseren en verbeteren van (nieuwe) natuur en de andere opgaven in de provincie 
Utrecht. Een mogelijkheid voor agrarisch ondernemers om zelf ook natuurgronden te kunnen kopen 
zou hieraan kunnen bijdragen. 

We benadrukken dat het gebruik van kaarten erg gevaarlijk is. Het recente verleden (de kaart van 10 juni 
2022) heeft ons laten zien dat dit heel veel onduidelijkheid, onrust en daarmee risico’s met zich meebrengt 
met als gevolg een averechtse werking op de uitvoering en realisatie van onze toch al grote opgaven. Ons 
welgemeende advies is om kaart 1 op pagina 8 direct van tafel te doen en niet meer te gebruiken. 
 
Tenslotte willen we onderstrepen dat onze goede agrarische gronden onmisbaar zijn. We staan met zijn 
allen aan de vooravond van de gebiedsgerichte aanpak. Daarom ligt er een enorme druk op de landbouw 
en bijbehorende landbouwgronden. Een kleiner landbouwareaal zal leiden tot een nog moeilijkere transitie 
voor de agrarische sector. We vragen dan ook met klem om zorgvuldig met landbouwgrond om te gaan!  
 
Tot zo ver onze vragen over en aanbevelingen op het rapport. 
 
Wij zijn graag bereid onze reactie mondeling toe te lichten. 
 
In afwachting van uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jeroen van Wijk 
Provinciaal Voorzitter LTO Noord provincie Utrecht 


