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Onderwerp Statenbrief:
Rapportage Natuur 2017-2020
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
In de Rapportage Natuur 2017-2020 (bijlage 1) geven wij aan wat de stand van zaken is bij de uitvoering van het
natuurbeleid in de Provincie Utrecht en de staat van de biodiversiteit in Utrecht.
Inleiding
Naar aanleiding van de vaststelling van de Natuurvisie Provincie Utrecht en het Supplement Monitoring en
Bijsturing (PS 7 januari 2019) hebben wij op basis van monitoringsgegevens deze rapportage opgesteld. Dit is de
opvolger van de in 2017 vastgestelde Rapportage natuur.
Het belang van deze rapportage is het verantwoorden en volgen van de realisatie van de beleidsdoelen zoals die
verwoord zijn in de Natuurvisie.
De Rapportage Natuur 2017-2020 geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid
en de stand van zaken van de biodiversiteit. Met de beleidsmonitoring van de verschillende onderdelen van het
natuurbeleid en de trendmonitoring geven we inzicht in “toestand van de Utrechtse natuur en natuurbeleving”.
Een belangrijk onderdeel van de trendmonitoring is de ecologische monitoring. Hiervoor laten we als provincie
sinds 1974 veldwerk uitvoeren, waarbij jaarlijks 10% van het landelijk gebied van de provincie wordt
geïnventariseerd op flora en fauna. Daarnaast maken we gebruik van de data van de Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF), de monitoringsgegevens in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en
diverse meetnetten. In de Natuurvisie worden een aantal pijlers van het natuurbeleid onderscheiden; deze
Rapportage Natuur sluit daarop aan. Per pijler zijn de belangrijkste conclusies hieronder samengevat:
Conclusies

De realisatie van nieuwe natuurterreinen loopt achter op de planning. Omdat de realisatie van nieuwe
natuur op basis van vrijwilligheid plaatsvindt zijn wij afhankelijk van de bereidheid en wensen van de
grondeigenaren om gronden om te kunnen omvormen tot natuur. Daarbij is de druk op gronden fors
toegenomen. Dat komt door de vele doelen die door overheden op het agrarisch gebied worden gelegd.
Ook vanuit de landbouw blijft de vraag naar grond groot.

Sinds 1990 is de biodiversiteit op veel plaatsen achteruitgegaan, vooral in het agrarische gebied. De
kwaliteit van de natuurgebieden stabiliseert. Hier zien we de positieve effecten van natuurontwikkeling
en herstelmaatregelen. Met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de kwaliteitsimpuls
op het natuurbeleid (motie 119) zien we een significante verbetering van de biodiversiteit in gebieden
zoals de Gelderse Vallei, het Kromme Rijngebied en de uiterwaarden van de Lek en Nederrijn. Met de
uitgevoerde beheer- en herstelmaatregelen in het Utrechtse deel van het Oostelijke Vechtplassengebied
verwachten we ook hier een significante verbetering van de natuurkwaliteit. Botanisch gaat het zeker
niet goed in het agrarisch gebied maar we zien wel een stabilisatie van de weidevogelstand en zelfs een
lichte toename van het aantal grutto’s. Mogelijk dat de toename van het aantal zware beheerpakketten
en de hogere deelnamebereidheid aan het agrarisch natuurbeheer hieraan hebben bijgedragen.





De recreatieve druk in natuurgebieden wordt steeds hoger; dit is versterkt door de Covid-pandemie, de
belangstelling voor natuur is hoog en ook de hoeveelheid vrijwilligers blijft stijgen.
Voor de groene contour zijn door dit college middelen beschikbaar gesteld en is een instrumentenkoffer
ontwikkeld waarmee de realisatie van de groene contour versneld kan worden.
De (politieke) belangstelling voor het bestrijden van ongewenste soorten wordt steeds groter en daarom
is er stevig ingezet op de bestrijding van invasieve exoten.

Bij deze Statenbrief treft u ook de rapportage van het ecologisch veldwerk in 2019 (Vijfheerenlanden en een klein
gedeelte Nieuwegein).

Vervolgprocedure / voortgang
Zoals in het Supplement Monitoring en Bijsturing is opgenomen stellen wij op basis van deze rapportage Natuur
een Nota van aanbevelingen op. De daarin vermelde handelingsopties en eventuele voorstellen voor doorwerking
in het beleid leggen wij in het vierde kwartaal 2021 aan uw staten voor. Hiermee sluiten we de beleidscyclus
(beleid maken, uitvoeren, monitoren, evalueren en bijsturen).
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