
Motie 32 Bredere inzet agrarisch natuurbeheer 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 ter bespreking van het 

SV Visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028 

constaterende dat 

• de visie feitelijk een visie behelst op het verdelen van de beschikbare Europese gelden

voor agrarisch natuurbeheer;

overwegende dat 

• de intensivering van ongeveer 3 miljoen volstrekt onvoldoende is om de extra ambities

te dekken, aangezien:

o er rekening gehouden moet worden met een kostenstijging van 10-15%

(neerkomend op ongeveer 1 miljoen)

o een fors deel van de middelen gelabeld zijn voor het Aanvalsplan Grutto

(neerkomend op 1,7 miljoen)

o de resterende investering ingezet moet worden voor een veelvoud aan

ambities, zoals klimaatmaatregelen en de omschakeling naar natuur-

inclusievere landbouw

• de agrarische collectieven zich hebben voorbereid op optimalisatie van het ANLb

waarvoor extra budget in het vooruitzicht is gesteld;

• agrarisch natuurbeheer breder ingezet dient te worden dan alleen als invulling van

deze zwaar gestuurde subsidiestromen;

• verbindingen tussen agrarische bedrijfsvoering en natuurwaarden ongekende en

relatief goedkope kansen biedt, zoals te zien is bij voorbeeldbedrijven in onze

provincie;

roepen het college op: 

▪ een programma-overstijgende inventarisatie te maken van kansen om
programma’s te versterken door middel van aanvullend agrarisch
natuurbeheer, waaronder in ieder geval:

• Groen Groeit Mee

• de natuurvisie

• klimaatadaptatie

• bodem- en waterprogramma

• de bossenstrategie
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• de landbouwvisie  

• actieplan duurzame landbouw Utrecht 
▪ een inventarisatie te maken van mogelijke aanvullende financiering 

voor een uitbreiding van agrarisch natuurbeheer, bijvoorbeeld in het 
kader van: 

• GLB/NSP 

• 7e nitraat actieprogramma 

• NPLG, vooral investeringsambitie in landschap (10% 
dooradering) 

▪ een (juridische) analyse te maken van wat nodig is om tegemoetkoming 
in afwaardering van agrarische gronden financieel tegemoet te komen; 

▪ bij deze inventarisaties en analyse gebruik te maken van de expertise 
van de agrarische collectieven, de natuurorganisaties en de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap. 
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