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Vraag/input
Statenbrief, p. 1: De Agenda Natuurinclusief
is opgenomen in de Programmabegroting.
Vraag: Voor welke bedrag
(structureel/incidenteel) staat dit op de
begroting?

SGP
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Welke dingen veranderen in de provinciale
aanpak door participatie in deze agenda?

D66
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Deze agenda is net zo allesomvattend als
doelstellingen voor circulaire economie. Is al
in beeld hoe deze ambities het provinciale
beleid raken? Wat is het concrete effect voor
de provincie Utrecht? Graag meer
informatie.

Antwoord/reactie
Voor de Agenda Natuurinclusief is (nog)
geen bedrag op de begroting opgenomen.
De Agenda is als spoor 2 (de
natuurinclusieve samenleving) onderdeel
van het Rijksprogramma natuur, naast spoor
1, dat is gericht op de verbetering van
natuur in het kader van de
stikstofmaatregelen. Spoor 2 (2021-2050)
richt zich op de basiskwaliteit natuur in
ruimere zin, in een natuurinclusieve
samenleving. Dit spoor beoogt de
samenhang en integratie te vinden met
andere inspanningen die leiden tot een meer
natuurinclusieve samenleving. Vanuit dit nog
nader vorm te geven programma benoemen
we de kansen en geven we kaders mee aan
deze andere sporen. We hebben het
benoemd omdat de Agenda komend jaar
met de partners verder zal worden ingevuld
en mogelijk financiële gevolgen zal krijgen.
Op dit moment is daar nog geen concreet
antwoord op te geven, omdat de huidige
versie van de Agenda Natuurinclusief echt
nog op hoofdlijnen is. Het doel is om de
komende jaren gezamenlijk aan de transitie
naar een ‘natuurinclusieve samenleving’ te
werken (landbouw, stad, bouw, recreatie,
energie etc.). In de loop van 2023 wordt de
landelijke agenda verder ingevuld naar een
2.0 versie en worden er concrete acties en
middelen aan gekoppeld. Pas dan zal meer
duidelijk worden hoe het programma
aangrijpt op de acht in het programma
genoemde domeinen om daarin de
‘natuurinclusieve samenleving’ te gaan
borgen. Het blijft de provinciale
verantwoordelijkheid op welke wijze en in
welke mate wij deze agenda in onze
beleidsterreinen laten doorwerken.
Op dit moment is daar nog geen concreet
antwoord op te geven, omdat de huidige
versie van de Agenda Natuurinclusief echt
nog op hoofdlijnen is. Het doel is om de
komende jaren gezamenlijk aan de transitie
naar een ‘natuurinclusieve samenleving’ te
werken (landbouw, stad, bouw, recreatie,
energie etc.). In de loop van 2023 wordt de
landelijke agenda verder ingevuld naar een
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Op pagina 6 van de Eerste Agenda
Natuurinclusief staat: “In het
assetmanagement bij het beheer en
onderhoud van deze infrastructuur is natuur
nog niet als een aparte asset met eigen
kwaliteitseisen opgenomen” en als concrete
actie: “Natuurinclusief werken opnemen in
scope en opdrachtverstrekkingen van
aanleg, inrichting en beheer van
infrastructuur”.

welke mate wij deze agenda in onze
beleidsterreinen laten doorwerken.
Het uitwerken en vaststellen van een
antwoord op deze vraag is onderdeel van de
opgave waar het rijk (als verantwoordelijke
voor de Agenda Natuurinclusief) samen met
provincies en andere betrokken partijen (het
“consortium van partijen) in 2023 voor staat.
Dit zal onderdeel zijn van de 2e, meer
uitgewerkte, versie van de Agenda.

Wat is er nodig om natuur(waardering) als
asset op te kunnen nemen in de huidige
begrotingen, modellen en instrumenten (b.v.
MKBA’s) die worden gebruikt bij het beheer
en onderhoud van de infrastructuur?
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Op pagina 10 staat dat voor bestuurlijke
daadkracht een ‘consortium van partijen’
aan het werk gaat.
Hoe wordt voorkomen dat de
samenwerking tussen meerdere
partijen de daadkracht verminderd?

Er ligt een gemeenschappelijke opgave
onder deze Agenda met doelen die niet
vrijblijvend zijn. Het behalen van de
natuurdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn
kan niet alleen door inzet op herstel van
Natura 2000 gebieden. Ook die andere
natuur in ons land is essentieel voor het
behalen van die doelen en voor
biodiversiteitsherstel. Voor alle partijen zal
dit de bindingsfactor worden, waarbij de
samenwerking niet zal en mag verslappen,
met als stok achter de deur de
onvrijblijvendheid. De huidige dynamiek en
enthousiasme binnen de betrokken partijen
geeft op dit moment geen aanleiding tot
zorg.
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Welke andere sturingsinstrumenten dan
(netwerk)samenwerking zijn er te
bedenken?

Dit is op dit moment nog niet aan de orde.
Laten we eerst de Agenda natuurinclusief
2.0 opstellen. De Agenda zal op basis van
de doelen vorm geven aan een
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting bij
verstedelijking, infrastructuur, industrie en
de energietransitie en werkt door in de
gehele samenleving. Het is uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de overheden om
deze agenda verder vorm te geven en vast
te leggen in hun programma’s en
beleidsontwikkeling. Juist op die momenten
komt het op daadkracht aan.

7

Op welke manier zouden we provinciaal
invulling kunnen geven aan de in deze
agenda gestelde ambities?
GroenLinks denkt hierbij bijvoorbeeld aan
een provinciale “Agenda Natuurinclusief
Provincie Utrecht” waarin we uitwerken hoe
we de uitgangspunten van de Agenda
Natuurinclusief gaan verwerken in onze
provinciale onderwerpen/thema’s en hoe we
(samen met lokale partners en

De Agenda natuurinclusief vormt de basis
voor een brede natuurbenadering over acht
domeinen, die over een langere termijn
moet leiden tot een vitaal platteland en een
vergroende bebouwde omgeving, waarin het
gemeenschappelijk belang van
biodiversiteitsherstel als vanzelf verweven
is. Met onze aanpak Biodiversiteit in Stad en
Dorp (BiSD), waar natuurinclusief
ontwikkelen in brede zin onderdeel van is,
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maatschappelijke organisaties) uitvoering
kunnen geven aan de doelstellingen op het
gebied van natuurinclusief/biodiversiteit.

lopen we hierop al op vooruit. De
natuurinclusieve benadering wordt op deze
wijze al in andere programma’s
geïmplementeerd (o.a. Versnelling
Woningbouw in het Convenant Duurzaam
Bouwen, Energietransitie voor
natuurinclusieve verduurzaming, en
uiteraard Natuur en Landbouw).
Een programma “Agenda Natuurinclusief
provincie Utrecht” lijkt inderdaad een
logische vervolgstap, maar afgeleid uit de
landelijke gemeenschappelijke Agenda, die
komend jaar verder zal worden ingevuld.
Aan de hand daarvan kan een doorwerking
worden vastgesteld in onze provinciale
onderwerpen/thema’s. Dit zou qua
uitvoering goed aansluiten op de opgave
BISD. Deze opgave moet dan wel worden
verbreed. Wanneer meer zicht is op de
Agenda Natuurinclusief 2.0, en met name de
financiële middelen die het rijk hiervoor
beschikbaar stelt, komen wij bij u terug met
een concreet voorstel.
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