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BIJLAGE Realisatiestrategie natuuropgave Provincie Utrecht 
 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Met de Realisatiestrategie natuuropgave Provincie Utrecht geven wij aan waar en op welke manier wij meer tempo 
willen maken met het realiseren van nieuwe natuur ten behoeve van de NNN en Groene Contour opgave.   

Inleiding: 
In het Akkoord van Utrecht (2011) ligt vast dat er in de provincie Utrecht een opgave is voor uitbreiding van het 
Natuur Netwerk Nederland (NNN) en voor de Groene Contour (GC). De NNN-opgave is totaal 1.570 ha 
functieverandering en 4.264 ha inrichting en moet in 2027 gerealiseerd zijn. De GC-opgave is totaal 3.000 ha en 
moet in 2040 gerealiseerd zijn. De realisatie blijft achter bij de verwachte voortgang. Daarom zijn we gaan kijken 
hoe we de realisatie van natuur kunnen versnellen. Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan stagnatie van 
natuurrealisatie, zoals de veelheid aan opgaven in het landelijk gebied en de beperkte grondmobiliteit. Ook landelijk 
blijft de realisatie achter bij de planning. Daarom hebben de provincies een landelijke Taskforce Versnelling 
Inrichting Restopgave NNN opgericht. Deze Taskforce heeft in juni 2022 de provincies geadviseerd over mogelijke 
versnellingsstrategieën en een voorstel opgesteld voor een aanpak voor het vervolg. Er is vervolgens afgesproken 
dat elke provincie voor het einde van 2022 komt met een provinciale realisatiestrategie voor de NNN. Dit document 
is de bijgevoegde realisatiestrategie en deze hebben wij verbreed met de GC-opgave. In de realisatiestrategie gaan 
we in op de adviezen van Taskforce en geven wij aan met welke maatregelen het tempo voor de natuurrealisatie 
wordt versneld. Natuurrealisatie is één van de opgaven van het NPLG, de realisatie van deze opgave krijgt dan ook 
een plaats in het Utrechts Programma Landelijk Gebied. De realisatiestrategie dient daarvoor als bouwsteen. De 
wijzigingen in de realisatiestrategie zijn afgestemd met de Kopgroep Akkoord van Utrecht. 

De belangrijkste wijzigingen die met de vaststelling van de realisatiestrategie zijn doorgevoerd zijn: 
- We kiezen ervoor de NNN-opgave nu ook in de Groene Contour en de agrarische percelen in het NNN te 

laten landen zodat de NNN-opgave versneld uitgevoerd kan worden. De NNN-opgave krijgt hiermee 
voorrang op de GC-opgave. Hiermee wordt het zoekgebied voor de ontwikkeling van nieuwe natuur 
uitgebreid met bijna 3.000 hectare. Het zoekgebied had een omvang van 1000 hectare en wordt nu 4800 
hectare. 
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- We voegen de agrarische percelen binnen Natura-2000 in de gemeente Vijfheerenlanden toe aan de kaart 
prioritaire gebieden NNN. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Met het vaststellen van de realisatiestrategie geven wij invulling aan de volgende moties en doen deze hiermee af. 
In paragraaf § 4.2 en §4.3 wordt dit nader toegelicht en kort samengevat doen we dat als volgt:  

- M32 meekoppelkansen benutten; 
In de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied (GGA_LG) worden meekoppelkansen in beeld gebracht 
en waar mogelijk benut.  

- M35 Cultuurhistorische landschapselementen; 
In het instrumentenkader Groene Contour is een subsidiemogelijkheid hiervoor opgenomen.  

- M33 Genieten van de Uiterwaarden; 
Beleving van natuur in de Uiterwaarden wordt gefaciliteerd waar dat past binnen de kaders de Wet 
Natuurbescherming.  

- M31 Groene contour op koers. 
Door middel van de P&C cyclus worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de 
natuurrealisatie inclusief de Groene Contour.  

Vervolgprocedure / voortgang: 
Jaarlijks zullen wij u via de P&C cyclusproducten en de Statenbrief over de landelijke Voortgangsrapportage Natuur 
(VRN) informeren over de voortgang van de natuurrealisatie. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Kaart Toe te voegen Prioritaire gebieden NNN Vijfheerenlanden 
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