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RvO aan het college van GS

betreffende vemafting natuur
vervolgvragen.

Naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen op 19 mei 2017 over vematting natuur en de

beantwoording daarvan op 4 juli 2017 door GS, heeft u namens de SGP fractie een aantal vervolgvragen
gesteld die wij hierbij beantwoorden.

lnleiding

ln de Natuurvisie provincie Utrecht 2016, is als plus op Natuur 2.O uil.2013, het volgende opgenomen:

Paragraaf 2.1 Onze visie op natuur. We streven naar een natuur die vitaal is; we willen een robuust netwerk van

voldoende schaal en veerkracht, met aaneengesloten gebieden die van hoge kwaliteit zijn en tegen een stootje

kunnen. Het NNN vormt de basis hiervan. We werken deze ambitie uit door te kiezen voor het ontwikkelen,

beschermen en verbinden van natuurgebieden van voldoende omvang en samenhang (pijler 1) waarvan de

kwaliteit op orde is (pijler 2). We kiezen daarbij voor gerichte uitbreiding van het NNN via een door ons te

financieren ontwikkelopgave, nog ongeveer 1000 ha van de oorspronkelijke 1506 ha, Akkoord van Utrecht. De

begrenzing van de genoemde ontwikkelopgave realiseren wij via het instrument grondverwerving in combinatie

met inrichting. Ook kan de huidige eigenaar meedoen met een functieverandering van percelen naar natuur, via

particulier natuurbeheer.

ln het Natuurbeheerplan 2018 is in onze ambitietabel voor nieuwe natuur daarom opgenomen dat in het

Noorderpark, De Venen en de Bloklandpolder moeras de eerste prioriteit heeft en kruiden en faunarijk grasland

de derde en laagste prioriteit.

Bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur wordt binnen het NNN, gestreefd naar een zo groot mogelijke

oppervlakte van de natuurbeheertypen met de hoogste prioriteit voor dat deelgebied. Dit is de natuur met grote

intemationale en nationale waarde. Het is vaak zeer soortenrijke natuur, of zeer zeldzame natuur. Het is ook de

natuur die het meest kenmerkend is voor het betreffende systeem en het meest cruciaal voor het functioneren

van het natuumetwerk.
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Het ontwikkelen van nieuwe natuur vraagt bovendien grote investeringen in de vorm van aankoop van gronden

dan wel afl<oop van waardedaling en inrichtingskosten. Het streven is om een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit

te realiseren, in de hierboven genoemde gebieden, moeras, waarmee de financiële investeringen zo

goed mogelijk renderen voor natuur in het NNN. ln het Natuurbeheerplan 2018 Ambitiekaart (kaart 8) is
aangegeven voor welke gronden de provincie een hoger natuurambitieniveau nastreeft.

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/apol1lVebkaart?bookmark=7f94f1cc47cf4a9bbb7a2c8eb5a25a59

Naast de ontwikkelopgave die we zelf financieren vinden we het van belang dat 3000 ha van de oorspronkelijke
EHS-ontwikkelopgave op de agenda blijft staan als Groene Contour, echter conform afgesproken in het
Akkoord van Utrecht financiert de provincie realisatie ervan niet. Bij het realiseren van natuur in deze Groene
contour hebben initiatiefnemers meer ruimte om te kiezen voor verschillende natuurbeheertypen.

Vraag

1. ln uw beantwoording geeft u aan dat er verschil is in de natuurwaarde van verschillende weidelanden.
U haalt daarbij twee typen agrarische weidelanden aan: weiland met productiefunctie en weiland met
zowel een productie- als een natuuruvaardefunctie. Begrijpen wij het goed dat u het tweede type
weideland positief waardeert als natuur?

Antwoord

Ja, wij waarderen weiland met zowel een productiefunctie als natuurfunctie positief vanuit ons natuurbeleid,
maar deze hebben niet de hoogste prioriteit binnen het Natuurnetwerk Nederland NNN. Het ontwikkelen van

natuurwaarden op agrarische gronden gebeurd door middel van agrarisch natuurbeheer waarvoor vergoeding
worden gegeven. Zie verder het antwoord bij vraag 2.

Vraag

2. Het zal u niet zijn ontgaan dat in ieder geval onze fractie (dit type) weideland hoger waardeert dan
moeras, vandaar de volgende vraag: Bent u bereid deze vorm van natuur de voonang te verlenen
boven moeras? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

lndien de provincie natuur inricht en dat doen wij in lijn met het Akkoord van Utrecht alleen binnen het NNN, dan
wordt daarbij op basis van de potenties van het gebied gekozen voor het hoogste ambitieniveau. Dit betreft
bijvoorbeeld in de hierboven genoemde gebieden moerasnatuur. lndien een particulier op eigen grond natuur
realiseert binnen het NNN, dan houdt de provincie hetzelfde ambitieniveau aan, zoals daarvoor per project
veelal op basis van bestuurlijke afspraken is gekozen en verwerkt in het Natuurbeheerplan. Bij omvorming van
agrarisch gronden binnen het NNN naar natuur vindt tevens een bestemminswijziging plaats van agrarisch naar
natuur. Natuurmaatregelen op agrarische gronden buiten het NNN, vinden plaats via regelingen agrarisch
natuurbeheer. De bestemming blijft daarbij agrarisch.

Vraag

Vervolgens hebben wij nog een aantal vragen die meer gaan over het proces:

3. Hoe bepaalt het college welke gronden moeten worden omgezet in moeras? ls daarbij overleg met

betrokkenen (bijvoorbeeld boeren die de gronden nu pachten of eigenaren van omliggende grond)?

Antwoord

Welke gronden worden omgezet in moeras, zie antwoord 2.

Wanneer er zicht is op inrichting voor natuur voor een project, dan start er een voorbereidingsproject om tot
realisatie te komen. Dat is het moment dat derden formeel op de hoogte gebracht kunnen worden over het

tijdspad en de wijze waarop zijn betrokken worden. Daamaast zijn er vaak al contacten geweest met
betrokkenen in een eerdere fase bij de verwerving van gronden, dan wel overleg over deelname in de vorm van
particulier natu urbeheer.

Aankoop van gronden dan wel particulier natuurbeheer, waarbij de eigenaar zelf de inrichting van nieuwe natuur
realiseert, gebeurt op vrijwillige basis. Pachtrechten (erfpacht) kunnen ook alleen op vrijwillige basis aangepast
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worden. Bij het inrichten van moeras vindt vrijwel altijd aanpassing van peilbeheer plaats. Effecten daarvan op

omliggende agrarisch gebieden worden voorkomen door afzonderlijke peilgebieden te realiseren voor zowel
landbouw als voor natuur. Dit wordt door het waterschap vastgelegd in peilbesluiten waarop inspraak mogelijk
is. Omzetting van agrarisch grond naar natuur vraagt om een bestemmingsplanwijziging. Ook daar is inspraak
op mogelijk.

Vraag

4. ln hoevene zijn de nu als moeras aangeduide gronden 'onderhandelbaa/? ls er voor betrokkenen
ruimte om mee te denken over altematieven? Boeren die gronden hebben of pachten in (de omgeving
van) de gebieden waar het college nu hoge natuurambities heeft, verkeren in onzekerheid over de
termijn waarop de gronden worden omgezet. Een toekomstige omzetting kan grote gevolgen hebben
voor de bedrijfsvoering. Het is daarom van belang dat boeren zo snel mogelijk weten waar ze concreet
aan toe zijn.

Onderhandelbaar en alternatieven zie antwoord 2. Grondeigenaren kunnen zelf aan particulier natuurbeheer
doen. Bij particulier natuurbeheer gaat de initiatieftemer in principe mee in het vooraf gekozen ambitieniveau
voor natuur. Zie verder antwoord 2.

Vraag

5. Heefr het college voor zichzelf helder welke planning gevolgd gaat worden in de realisatie van haar
ambities?

Antwoord

De uitvoering van het Akkoord van Utrecht loopt tot 2028. De intemationale verplichtingen voor natuur, dat
betreft Natura 2000, Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Programmatische Aanpak Stikstof PAS, dienen wij in
2021 gerealiseerd te hebben. De uitvoering van afzonderlijke projecten is aftankelijk van het op vrijwillige basis
in bezit krijgen van de betreffende gronden dan wel medewerking in de vorm van particulier natuurbeheer.

Vraag

6. Zo ja, bent u bereid de betrokkenen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van deze planning?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

7. Zonee, wanneervenracht u concreterte kunnen worden over het hoe en wanneervan de
omzettingen?

Antwoord

Zie hiervoor de antwoorden op de vragen 3 en 5.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

l¿?
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Secretaris,




