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Vragen m.b.t. SB Nota van Aanbevelingen n.a.v. Rapportage Natuur 2017-2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Pagina 3: In de groene contour werken we al met 

combinatievormen tussen natuur en landbouw. Voor het NNN 
hebben we duidelijke afspraken over de realisatie/inrichting van 
nieuwe natuur. Hoe gaat actie 03: het combinatievormen natuur 
en landbouw bijdragen aan de realisatiedoelstelling voor het 
NNN in 2028?    

Het realiseren van combinatievormen van natuur en landbouw speelt zich af op 
gronden die voorbestemd zijn tot Natuurnetwerk Nederland (NNN) of Groene 
Contour, vooruitlopend op definitieve realisatie en/of inrichting, maar kan zich 
ook afspelen buiten de begrenzingen. We realiseren hier geen extra NNN  maar 
wel extra biodiversiteit mee, veelal in combinatie met groot draagvlak bij 
eigenaren en gebruikers. Áls op deze gronden uiteindelijk functieverandering 
naar NNN gerealiseerd wordt, zullen naar verwachting minder 
inrichtingsmaatregelen nodig zijn om de gewenste natuurdoelen te halen. Voor 
de Groene Contour is het deels denkbaar dat er naast natuur een agrarische 
bestemming behouden blijft, waarbij aan de agrarische activiteiten wel 
beperkingen worden opgelegd gericht op bevorderen biodiversiteit. Daarmee 
draagt het bij aan de realisatiedoelstelling voor het NNN.  
 

 2 Pagina 3 en 4: Wordt bij het herbegrenzen ook gekeken naar het 
belang van de locatie van de gronden voor het goed functioneren 
van het Natuurnetwerk Nederland in het geheel? Vindt er bij 
mogelijke herbegrenzing ook afstemming plaats met de partners 
van het Akkoord van Utrecht?    

De gronden die worden herbegrensd moeten aansluiten op het NNN en/of 
bijdragen aan het functioneren van het NNN. Elk groot herbegrenzingsvoorstel 
wordt voorgelegd aan de partners van het Akkoord van Utrecht en alle 
wijzigingen in de begrenzing van de nog te ontwikkelen natuur worden ter 
inzage gelegd bij de vaststellingsprocedure van het natuurbeheerplan.   
 

 3 Pagina 5:  Het onderzoeken en oplossen van knelpunten 
passeerbaarheid fauna: het is voor ons onduidelijk wat het 
tijdspad hier is, kan dat worden aangegeven?    

De uitwerkingen van de knelpunten met de N-wegen op de Utrechtse Heuvelrug 
vinden binnen verschillende kaders plaats.   
 
- In het kader van Hart van de Heuvelrug voeren we een natuurscan uit. De 

knelpunten met de provinciale wegen N224 Zeist-Woudenberg, de N234 
Pijnenburg-Soest en de N413 omgeving Vliegbasis worden hierin 
uitgewerkt. De Natuurscan is in de eerste helft van 2022 afgerond. 

- Voor de N227 onder Amersfoort verwachten we eind 2022-begin 2023 
rasters te kunnen plaatsen. We bekijken of deze opdracht uitgebreid kan 
worden voor de rest van de N227 tussen de Leusderheide en Doorn om 
daar rasters en een wildwaarschuwingssysteem te plaatsen. 

- Voor het zuidelijke deel van de N226 Maarsbergen-Leersum is een ecoduct 
met rasters in voorbereiding. 

- Met het Goois Natuurreservaat overleggen we over het uitvoeren van een 
natuurscan voor de N415 Hilversum-Baarn waarbij ook een uitwerking voor 
de knelpunten met deze weg in beeld komen. De planning is om die scan  
in de tweede helft van 2022 afgerond  te hebben. 

- Voor de N225 Doorn-Leersum, de N234 traject Bilthoven en de N416 
Veenendaal-Elst is nog geen uitwerking voorzien. 

- Voor het westelijke deel van de provincie Utrecht zijn maatregelen voor de 
otter urgent.  We overleggen op korte termijn met de regionale 
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otterwerkgroep overde nog nog openstaande knelpunten.  Maatregelen aan 
de provinciale wegen worden gefinancierd uit het Mobiliteitsprogramma 
oversteekbaarheid fauna. Bij de N201 en de N212 Marickenland worden in 
dit kader eind 2021 twee nieuwe otterpassages opgeleverd.      
 

 4 Pagina 6: Wanneer we verval concluderen, ondanks de subsidie, 
kunnen er dan nog extra stappen gezet worden om te voorkomen 
dat die gronden omvormen?   

Het achteruitgaan van de kwaliteit van een natuurterrein kan vele oorzaken 
hebben. Dit kan bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof zijn die neerdaalt of de 
beschikbaarheid van water. In deze gevallen kan subsidie verleend worden om 
de kwaliteit van de terreinen te verbeteren. Ook kan het zijn dat beheer niet 
optimaal uitgevoerd wordt. In dat geval gaan we in gesprek met de beheerder 
om samen te zoeken naar verbeteringen in het beheer. 
 

 5 Pagina 8: Op de Veluwe wordt er gewerkt met recreatiezonering. 
Er worden zones aangewezen voor verschillende vormen van 
gebruik. In sommige delen krijgen kwetsbare dieren en planten 
rust en ruimte, zodat ze indien nodig kunnen herstellen. Andere 
zones zijn er voor recreatie en evenementen. Wordt deze aanpak 
ook meegenomen in de onderzoeken die nu lopen? Zo ja, op 
welke manier? Zo nee, waarom niet?   
 

Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2022 opgestart en daarin zullen we 
kijken naar een zorgvuldige balans tussen natuur, met daarbij de 
aandachtspunten die u aangeeft, en toegankelijkheid.  

 6 Wat we als GroenLinks missen bij dit stuk is een duidelijke tijdlijn. 
In de nota staan onderzoeken, aanbevelingen die reeds 
uitgevoerd worden en ook een aantal acties. Het is echter 
onduidelijk wanneer onderzoeken afgerond worden, wanneer 
men denkt aan de slag te kunnen gaan met de voorgestelde 
acties (en wat daarvoor nodig is). Kan dit alsnog toegelicht 
worden? 
   

De meeste acties zijn recent in gang gezet en zullen in 2022 worden afgerond. 
Deels in het 1e kwartaal van 2022 en een deel later in het jaar omdat een 
langere doorlooptijd nodig is. Een aantal acties blijft continu doorlopen. 

 7 Gaat de voorgestelde maatregelen ervoor zorgen dat de 
verwerving en inrichting van nieuwe natuur vanaf komend jaar of 
het jaar daarop dusdanig op stoom is dat we niet alleen onze 
doelstellingen halen, maar ook de achterstand kunnen inhalen? 
Wij horen graag hoe GS hierover denkt.   

We gaan er nog steeds vanuit dat we onze doelstelling voor 2027  halen. Deze 
acties gaan daar ook zeker aan bijdragen.  
Het is wel op dit moment nog te vroeg om te kunnen zeggen hoeveel nieuwe 
natuur we, mede dankzij de aanvullende maatregelen, al direct in 2022 zullen 
kunnen realiseren en inrichten. Sommige maatregelen zoals kavelruil kennen 
een langere doorlooptijd. Ook hebben we nu nog geen zicht met welke 
adviezen de landelijke Taskforce Versnelling Natuurealisatie zal komen en of 
die zich al in 2022 zouden kunnen vertalen in concrete resultaten.Tevens 
bezien we in aanloop naar de programmabegroting 2023 of en in welke mate de 
indicator voor realisatie nieuwe natuur dient te worden aangepast aan de hand 
van de eerste inzichten van de ingezette maatregelen.  
 

 8 Mocht het zo zijn dat er onzekerheid bestaat over het effect van 
de voorgestelde maatregelen en het behalen van onze 
doelstellingen: liggen er al scenario’s/extra instrumenten klaar die 

We gaan alle voorgestelde maatregelen en instrumenten inzetten en de 
effecten nauwgezet volgen. Tegelijkertijd is er ook een landelijke taskforce 
versnelling realisatie opgericht, die medio 2022 met resultaten komt. Op basis 
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we in kunnen zetten mocht dat noodzakelijk zijn om de 
doelstelling wel te behalen?   

van de resultaten van de landelijke taskforce zullen we bezien welke 
aanvullende instrumenten we kunnen gaan inzetten om de doelstellingen in 
2027 te behalen. Hierover zullen we u informeren. 
 

 9 Tot slot: Hoe wordt PS op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen binnen de landelijke Taskforce ‘Versnelling 
inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur’ en de daar 
gemaakte afspraken? 
 

Het proces van de Taskforce is net opgestart. Medio 2022 worden de eerste 
adviezen met provinciale bestuurders besproken. Wij zullen u in de commissie 
RGW informeren over relevante ontwikkelingen.  

SGP 
Opwaardering 

10 Uitvoering van de maatregelen lijkt te gaan lopen via derde 
partijen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Moeten derde 
partijen ook grond gaan opkopen/mogelijk onteigenen? Wat 
wordt precies hun functie en waarom zou dat kunnen helpen? 

Er zijn verschillende vormen denkbaar. Allereerst is het mogelijk dat 
terreinbeherende organisaties zelfstandig de inrichting voorbereiden en 
begeleiden. Dit gebeurt nu al op kleinere schaal, maar kan ook op grotere 
schaal voor meerdere gebieden in één keer worden ingezet. Grotere 
grondeigenaren kunnen hiervoor een meer programmatische subsidie 
aanvragen. De kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht biedt 
hiervoor al de ruimte.  
 
Bij functieverandering kunnen de rentmeesters van terreinbeherende 
organisaties mogelijk een rol vervullen in het benaderen van eigenaren van 
aangrenzende percelen. Bij aankoop van deze percelen kan gebruik worden 
gemaakt van de Uitvoeringsverordening aankoop subsidie NNN-gronden 
provincie Utrecht. Op deze manier zetten we de voelhoorns van deze 
organisaties in een gebied gerichter in voor het realiseren van de NNN-opgave. 
Daarnaast zou eventueel gebruik gemaakt kunnen worden van 
makelaarskantoren om tijdiger zicht te krijgen op kansen die zich voordoen in 
de grondmarkt. Een nadere uitwerking van deze actie vindt nog plaats in 
samenspraak met de provincie Gelderland, die al langer op deze manier werkt 
en daar positieve ervaringen mee heeft. 
 

 11 Tussen het Goois Natuurreservaat, Vuursche en Pijnenburg en 
rond de provinciale wegen N415 en N234 zit een knelpunt voor 
de passeerbaarheid van deze wegen voor fauna. Graag 
ontvangen wij voordat maatregelen worden uitgewerkt een 
duidelijk inzicht in de problematiek, onderbouwd met data. Kunt u 
dit toezeggen? 
 

In het voorjaar 2022 laten we een natuurverkenning uitvoeren voor de N415, die 
verkenning N234 komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 
gereed. Wij zullen u hierover nader informeren via de jaarlijkse Statenbrief over 
de natuurrapportages. Zie verder het antwoord op vraag 3 van GroenLinks. 

 12 Jaren geleden heeft PS besloten in beginsel geen monitoring uit 
te voeren in bestaande bos- en natuurterreinen. Welke gevolgen 
heeft de motie die vorige week is aangenomen door PS voor dit 
eerdere besluit volgens GS? 

U doelt hier op motie 115 Weten hoe het ervoor staat.  
We gebruiken in onder andere de Rapportage Natuur voor deze gebieden de 
beschikbare gegevens vanuit de SNL-monitoring door de terreinbeheerders en 
de gegevens uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Om nog beter 
zicht te krijgen op de natuurkwaliteit en ontwikkelingen, hebben wij in de Nota 
van aanbevelingen bij paragraaf 2.1.3 aanbeveling 2 opgenomen. Die houdt in 
dat wij de huidige monitoring willen uitbreiden om voor meer soorten en 
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soortgroepen zicht te krijgen op de kwaliteit van de natuur in Utrecht. Deze 
motie versterkt deze aanbeveling. 
 

 

 


