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Onderwerp Statenbrief: 
Nota van aanbevelingen n.a.v. Rapportage Natuur 2017-2020 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
In mei 2021 hebben wij de 3-jaarlijkse Rapportage Natuur (2017-2020) vastgesteld en u daarover geïnformeerd. 
In de Rapportage Natuur geven wij aan wat de stand van zaken is bij de uitvoering van het provinciale 
natuurbeleid en hoe het is gesteld met de staat van de biodiversiteit in de provincie Utrecht. Naar aanleiding van 
geconstateerde ontwikkelingen en trends in die rapportage geven wij in de voorliggende Nota van aanbevelingen 
(bijlage 1) aan of en zo ja op welke wijze wij het natuurbeleid of de uitvoering daarvan kunnen bijsturen om de 
doelstellingen en ambities uit de Natuurvisie en de ambitie ten aanzien van de biodiversiteit zoals verwoord in de 
provinciale Omgevingsvisie te behalen.  
De belangrijkste aanbevelingen betreffen de gewenste versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), de kwaliteitsverbetering van natuurgebieden, onderzoek naar de sterk toegenomen 
recreatiedruk in de bos- en natuurgebieden, een voorstel voor aanpassing van de ecologische monitoring en 
tenslotte een voorstel voor de wijziging van de provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen.  
 
Inleiding  
In 2017 hebben uw staten de Natuurvisie vastgesteld. In het bijbehorende Supplement Monitoring en Bijsturing is 
opgenomen dat naar aanleiding van 3-jaarlijkse Rapportages Natuur steeds een Nota van aanbevelingen wordt 
opgesteld. In mei 2021 hebben wij u geïnformeerd over de rapportage Natuur 2017-2020 en aangekondigd dat wij 
u op basis van de daarin geconstateerde ontwikkelingen en trends zouden informeren of en zo ja op welke wijze 
dit leidt tot aanpassing van het beleid of de uitvoering daarvan. 
De provincie is hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het natuurbeleid. In de provinciale omgevingsvisie 
hebben wij de ambities vastgelegd ten aanzien van een robuust en klimaatbestendig natuurnetwerk, de te 
bereiken biodiversiteit en het maatschappelijk beleven van en betrekken bij natuur.  
 
Toelichting  
In de Rapportage Natuur is de indeling aangehouden van de Natuurvisie. Daarin worden vijf pijlers 
onderscheiden. Per pijler van de Natuurvisie worden de belangrijkste conclusies uit de Rapportage Natuur 
gegeven met de aanbevelingen uit de Nota van aanbevelingen. Achter de pijler staat steeds het 
corresponderende beleidsdoel uit de doelenboom bij de programmabegroting. Bij de aanbevelingen staat ook 
vermeld of de aanbeveling reeds in uitvoering is of nog nadere uitwerking nodig heeft. 
 
De Nota van aanbevelingen is onderdeel van de beleidscyclus natuur en vindt plaats op basis van het eerder 
door GS vastgestelde Supplement Monitoring en Bijsturing. De aanbevelingen worden geconcretiseerd. Dit 
betekent soms aanpassing van de uitvoeringsstrategie of in enkele gevallen een wijziging van het beleid. Deze 
worden dan uitgewerkt. Uw Staten worden geïnformeerd over de voortgang van het natuurbeleid en de staat van 
de biodiversiteit in de provincie Utrecht; dit gelet op de biodiversiteitsopgave die in de provinciale 
Omgevingsvisie is opgenomen. 



 
  

 
Wat betreft de natuurrealisatie nog het volgende: de geconstateerde vertraging doet zich bij veel provincies voor. 
Interprovinciaal is daarom de landelijke Taskforce ‘Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur’ 
opgericht. 
 
De maatregelen hebben wij verder uitgewerkt in de Nota van aanbevelingen (zie bijlage). 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Wij zijn aan de slag met de uitvoering. Wij houden uw staten daarvan via de planning en controlproducten op de 
hoogte.  
 
Bijlagen 
1. Nota van aanbevelingen n.a.v. Rapportage Natuur 2017-2020.  
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