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Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Jaarlijks informeren we u over diverse ecologische onderwerpen/onderzoeken. We trachten deze rapportages 
zoveel mogelijk in één brief gelijktijdig aan te bieden. Het betreffen dit jaar de gegevens van de Zesde 
Voortgangsrapportage Natuur en de resultaten van het provinciaal veldonderzoek 2019. Vanwege corona heeft 
dit jaar de telling van het aantal overzomerende ganzen niet plaats gevonden. De driejaarlijkse Rapportage 
Natuur wordt in maart 2021 aangeboden.

Inleiding 
We hebben toegezegd u jaarlijks te informeren over de Voortgangsrapportage Natuur (VRN). Ook maken we met 
deze brief gebruik van de mogelijkheid om u over een aantal andere “kleinere” ecologische onderzoeken te 
informeren, zoals de resultaten van het veldwerk. Daarnaast willen we u informeren dat de uitgebreidere 3-
jaarlijkse “Rapportage Natuur” in maart aan u wordt toegezonden. 

Voortgangsrapportage Natuur
In het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact is afgesproken dat de provincies het Rijk informeren over de 
voortgang van het natuurbeleid. Dit gebeurt door middel van de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) die 
gezamenlijk door de provincies (IPO) en het Rijk (LNV) is gemaakt. Dit is de zesde keer dat deze wordt 
opgesteld. De voortgangsrapportage heeft tot doel om de Minister jaarlijks te informeren over de voortgang van 
de afspraken in het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact. Op basis van de VRN voeren de provincies met 
de Minister een gesprek. De Minister gebruikt deze informatie om het parlement te informeren en heeft de VRN 
recentelijk naar de Kamer verzonden.
Aan u is toegezegd dat de door Utrecht aangeleverde gegevens ook naar PS gaan. De Utrechtse gegevens 
betreffen voor functieverandering/verwerving in de periode 2011-2018 845 ha en voor 2019 51 ha. Onze 
doelstelling is om in 2027 1570 ha van functie te veranderen/te verwerven. Volgens afspraak zouden we per jaar 
125 ha moeten verkrijgen of via functieverandering realiseren. We liggen dus nog op schema, maar de 
gerealiseerde aantallen nemen de afgelopen jaren af. In de periode 2011-2018 is er 1.606 ha ingericht, in 2019 
betrof dit 161 ha. Onze doelstelling is om in 2027 4.264 ha ingerichte natuur te realiseren. In 2019 had dat 1.900 
ha moeten zijn. In de kopgroep Akkoord van Utrecht wordt besproken hoe een versnelling van de realisatie van 
het NNN kan worden gerealiseerd.



Tabel 1. Gegevens van Utrecht voor de Voortgangsrapportage Natuur

Uit deze (landelijke) VRN blijkt nog dat het herstel in natuurgebieden zich doorzet en de groei van het 
Natuurnetwerk Nederland vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect 
hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te 
halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur.
De volledige Voortgangsrapportage Natuur staat op de website van Bij12: https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2020/09/Zesde-Voortgangsrapportage-Natuur-Provincies-en-LNV.pdf.

Resultaten Flora- en Faunakartering 2019 
Jaarlijks geeft de provincie Utrecht opdracht om op circa 10% van de oppervlakte van het landelijk gebied de flora 
en de fauna te inventariseren. We gebruiken de gegevens voor de evaluatie van het natuurbeleid, bijvoorbeeld bij 
de driejaarlijkse Rapportage Natuur. In 2019 is het landelijk gebied (uitgezonderd de natuurgebieden, die worden 
door de terreinbeherende organisaties geïnventariseerd) op en langs de Utrechtse Heuvelrug onderzocht op flora 
en fauna, van de Nederrijn tot aan Driebergen (omgeving Langbroekerwetering) en van Rhenen via Veenendaal 
naar Maarn. Van een groot aantal karteersoorten (474) zijn waarnemingen gedaan: 360 plantensoorten en 114 
diersoorten. Hieronder zijn 2 beschermde plantensoorten en 16 beschermde diersoorten. Er staan 62 gekarteerde 
soorten op de Rode Lijst: 42 plantensoorten en 20 diersoorten. Daarnaast zijn exoten gekarteerd. 
In het gebied rondom de Langbroekerwetering zijn de meeste karteersoorten gezien. Dit gebied is zeer 
gevarieerd, met zowel droge zandgrond als natte kleigrond en ook liggen in deze omgeving veel landgoederen. 
Bij de florakartering rond 1980 in ditzelfde gebied hadden veel soorten een uitgebreidere verspreiding dan rond 
2000 en nu. Vergeleken met onze kartering van 2000 is de verspreiding van deze soorten niet verder 
teruggelopen. Oorzaken hiervoor zijn de toename van de milieu- en waterkwaliteit sinds midden jaren negentig 
van de vorige eeuw en de uit productie genomen landbouwgronden, waar deze soorten zich opnieuw vestigen. 
Op meerdere graanakkers met agrarisch natuurbeheer verspreid over de Utrechtse Heuvelrug was een rijke 
akkerflora aanwezig, waaronder de beschermde korensla en grote leeuwenklauw. Op een aantal akkers zijn veel 
kleine parelmoervlinders waargenomen, deze soort was verdwenen uit de provincie. Het verslag van de 
resultaten staat op de provinciale website https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/monitoring-flora-
en-fauna.
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