
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 11-5-2020 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP 
Beantwoording technische vragen over Statenbrief Natuur en samenleving en over 
Opvang en Transport Wilde Dieren 

  

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft, met het oog op de commissie RGW van 13 mei, een technische vraag 
gesteld over de Statenbrief Natuur en Samenleving 2021-2024 - nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN 
(2020RGW76).  
 
Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren een vraag gesteld bij de termijnagenda RGW (2020RGW74) over het 
onderwerp opvang en transport wilde dieren. 
 
Hieronder vindt u onze beantwoording: 
 
 
Vraag bij Statenbrief Natuur en Samenleving 2021-2024: 
Uit de brief en notitie blijkt duidelijk dat de recreatiedruk toeneemt en dat niet altijd samen gaat met behoud en 
versterken van biodiversiteit. Dat dit in deze tijd nog meer relevant is, wordt nog maar eens bevestigd door de 
ingekomen brief van Bestuur van Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen (ingekomen stuk 1).  
Het beleidskader, pijler 3 van de natuurvisie, is puur gericht op de mens: het verhogen van de belevingswaarde en 
maatschappelijke betrokkenheid. Niet onbelangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van onze kostbare natuur. In 
de aangegeven nieuwe accenten komt dit laatste naar ons idee onvoldoende aan bod. Kan het college aangeven 
wat er concreet aan extra inzet plaatsvindt om de toenemende recreatiedruk op te vangen en biodiversiteitswaarden 
hiertegen te beschermen? En wat is de stand van zaken met betrekking tot de achterstand in (en het inlopen 
daarvan) het realiseren van groene recreatieterreinen? De coronacrisis laat zien dat er grote behoefte is om te 
recreëren, wat zorgt voor nog meer druk. Het vergroten van mogelijkheden, kan elders de druk wegnemen. 
 
Antwoord:  
Statenbrief en notitie stippen inderdaad kort het spanningsveld aan tussen verschillende beleidsdoelen van de 
provincie: behoud van biodiversiteit enerzijds en daarnaast voorzien in de toenemende groene recreatiebehoefte 
en het bijdragen aan de natuurbeleving anderzijds. Een nieuw vraagstuk is dat allerminst en beleidsmatig hebben 
PS hier ook de nodige kaders voor vastgesteld en middelen toegekend ter uitvoering van maatregelen. 
Ons beleid voor natuur wordt in de Natuurvisie uitgewerkt. Daarbij is uiteraard nadruk gelegd op de noodzaak om 
de biodiversiteit te behouden. Maar daarin zijn ook overwegingen opgenomen over de samenhang van natuurbeleid 
met andere beleidsdoelen en voorbeelden gegeven van maatregelen om daarmee om te gaan.  
In de visie wordt het als een verplichting benoemd om goed te zorgen voor de natuur en de intrinsieke waarde 
daarvan; tegelijkertijd benadrukt de visie het belang dat mensen van onze natuur moeten kunnen genieten, ook 
omdat het positieve effecten heeft op onze gezondheid. 
De Natuurvisie schetst het belang van openstelling en toegankelijkheid van natuurgebieden. Tegelijkertijd wordt 
ook benadrukt dat maatregelen genomen kunnen worden als natuurwaarden geschaad dreigen te worden, zoals 
sluiting van terreinen in het broedseizoen. Ook inrichtingsmaatregelen zoals zonering van recreatief gebruik worden 
door grote natuurbeherende organisaties toegepast om de recreatiebehoefte en natuurbehoud met elkaar in 
overeenstemming te brengen.  
 
De afgelopen jaren is hard gewerkt om te voorzien in meer groene recreatiegebieden in het kader van het 
programma Recreatie Om De Stad (RODS) en zijn nieuwe recreatiegebieden en recreatieve groene verbindingen 
gerealiseerd. Toch zal de recreatieve druk in de komende jaren alleen maar toenemen, mede door het groeiende 
aantal inwoners. Getracht zal moeten worden om in samenhang de recreatiemogelijkheden te vergroten en de 
natuur/biodiversiteit voldoende te beschermen. In het nog op te stellen Programma Recreatie en Toerisme zal 
worden aangegeven hoe we verder invulling  willen geven aan de zoektocht naar ruimte om de recreatiedruk op te 
vangen. Hierbij valt te denken aan multifunctioneel ruimtegebruik, de aanleg van nieuwe groengebieden en extra 
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groene verbindingen/ groene vingers vanuit de stad naar het buitengebied (bijvoorbeeld in het kader van “Groen 
groeit mee”, waarbij we met regiopartners een gezamenlijke aanpak uitwerken voor meer groen in en om de stad).  
 
U verwijst specifiek naar de recreatieve druk op de gebieden Amelisweerd en Rhijnauwen. Samen met de gemeente 
Utrecht en Bunnik werken wij in het kader van ons Integraal Gebiedsprogramma-programma (IGP) samen om de 
kernwaarden van dit gebied te beschermen en waar mogelijk te versterken en de (extra) recreatieve druk op het 
gebied te stroomlijnen en, waar nodig, af te leiden. In 2018 is hiertoe een Plan van Aanpak voor het gebied 
Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten vastgesteld, waaraan thans uitvoering wordt gegeven. 
 
 
 
Vraag bij Termijnagenda RGW – Opvang en transport wiide dieren 
“SB opvang en transport Wilde dieren” staat onder RGW 13 mei ‘ter kennisname’. Eerder gaf GS aan dat deze brief 
in Q1 2020 zou komen. Wanneer kunnen we de brief verwachten? 
 
Antwoord:  
Wij willen u voor de zomer een brief over de opvang en transport wilde dieren toesturen. 
 


