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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 In de Statenbrief staat het volgende: 

“In de kopgroep Akkoord van Utrecht wordt besproken hoe een 
versnelling van de realisatie van het NNN kan worden 
gerealiseerd.” 
Wanneer is daarvan de uitkomst te verwachten? 

In de Kopgroep van het Akkoord van Utrecht is het afgelopen najaar gestart met 
het verkennen en onderzoeken op welke wijze een versnelling van de realisatie 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) mogelijk is.  
Met als uitkomst: 
(1) acties die in gang zijn gezet of op korte termijn in gang worden gezet  
(2) acties en financieel instrumentarium die op langere termijn ingezet kunnen 
worden: 
 
Ad 1: Acties waar op korte termijn mee aan de slag gegaan is/wordt: 
- gebiedsgerichte integrale herbegrenzing gericht op effectiviteit 
realiseerbaarheid en minimaal gelijke ecologische kwaliteit.  
Locaties waar realisatie nu niet mogelijk lijkt, worden ingeruild voor locaties in of 
nabij omgeving (gebiedsgericht) van minimaal dezelfde ecologische kwaliteit 
waar het NNN  sneller en effectiever gerealiseerd kan worden.  
- gerichte benadering van eigenaren van resterende percelen van gebieden die 
aangewezen zijn als onderdeel van het NNN of ze bereid zijn die te verkopen of 
om te vormen, mits daar kansen liggen.  
- gedeelten van NNN-gebieden die in handen (gekomen) zijn van de provincie of 
de eindbeheerder (zogenaamde “veilig gestelde gebieden”) richten we in, 
vooruitlopend op het verkrijgen van het gehele gebied. Daarbij worden 
negatieve effecten voorkomen voor agrariërs die hun grond (nog) niet 
beschikbaar hebben gesteld.  
 
Ad 2: Acties en financieel instrumentarium op langere termijn: 
Hierbij moet gedacht worden aan onder andere het beschikbaar stellen van 
ruilgrond, het combineren van functies van landbouw en natuur, het verhogen 
van de beheervergoedingen en het inzetten van volledige schadeloosstelling. 
Dankzij het Programma Natuur gaat de beheervergoeding al van 75 naar 84% 
van de beheerkosten. De mogelijkheden voor de overige acties worden nu 
onderzocht en – indien mogelijk – komend jaar uitgewerkt.  
 

 

 


