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Onderwerp Statenbrief:
Uitvoeringsprogramma Natuur
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Rijk en Provincies hebben op 7 december het uitvoeringsprogramma Natuur en de eerste contouren voor de
Agenda Natuur inclusief vastgesteld. Deze vormen samen het Programma Natuur, dat in nauwe samenwerking
tussen Rijk, provincies en terrein beherende organisaties tot stand gekomen is. Met het Programma Natuur gaan
Rijk, provincies en maatschappelijke partners samen de natuur de komende jaren verder versterken en
verbeteren. Dit is noodzakelijk in het licht van onze ambitie voor vitale, robuuste en sterke natuur. Hierbij ligt de
focus op overbelaste stikstofgevoelige soorten en habitats. De maatregelen worden uitgevoerd in samenhang met
brongerichte maatregelen ten aanzien van het reduceren van de stikstofuitstoot.
Inleiding
In de RGW vergadering van 18 maart hebben wij een Kamerbrief met u gedeeld over het uitvoeringsprogramma
in wording. Ditmaal delen wij de Kamerbrief van 7 december waarin de hoofdlijnen van het programma Natuur
nader zijn uitgewerkt.
Tevens voegen wij er informatie aan toe over de maatregelen die de provincie Utrecht de eerste drie jaar
voornemens is uit te voeren. Deze maatregelen zijn in overleg met de terreinbeherende organisaties tot stand
gekomen en worden de komende periode nog nader geconcretiseerd. Bij de uitvoering zal nauw afgestemd
worden met de reeds gestarte aanpak via de Regietafels Stikstof.
Financiële consequenties
De middelen die het Rijk aan ons ter beschikking zal stellen zijn aan voorwaarden gebonden. Middels een
specifieke uitkering (SPUK) zal dit worden geconcretiseerd. In de eerste drie jaar heeft het Rijk nationaal in totaal
ca. € 600 mln beschikbaar gesteld voor gebiedsgerichte natuurmaatregelen.
De provincies hebben de volgende verdeling voorgesteld voor de gebiedsgerichte maatregelen gebaseerd op de
mate van de overschrijding van KDW (randvoorwaarde van de minister van LNV), het aantal N2000 gebieden en
het oppervlak:
Groningen
1–3%
Fryslân
6 – 10 %
Drenthe
10 – 15 %
Overijssel
10 – 15 %
Gelderland
25 – 30 %
Flevoland
1 – 2,5 %
Utrecht
2–4%
Noord-Holland
5 – 10 %

Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

4–6%
2–5%
10 – 15 %
10 – 12%

Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de inzet van middelen voor het verhogen van
beheervergoedingen voor natuur, de bossencompensatie, de kwaliteitsverbetering van riviernatuur en voor
basiskwaliteit, onderzoek en monitoring. Deze middelen zijn aanvullend op de bovengenoemde ca. € 600 mln
Hierover worden parallel aan de SPUK nadere afspraken gemaakt.
Vervolgprocedure / voortgang
Wij zullen u actief blijven informeren over de het uitvoeringsprogramma Natuur en specifiek over de
uitkeringsafspraken (SPUK) in het voorjaar van 2021. In 2022 maakt het Rijk met individuele provincies afspraken
over de natuurherstelmaatregelen voor de periode 2024-2030.
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