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Onderwerp Statenbrief:
Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
De Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (hierna: Aanpak BiSD) richt zich op het behouden, uitbreiden en
versterken van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan zowel de
wettelijke taken voor soortenbescherming op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) als aan thema’s die het
draagvlak voor en beleving van biodiversiteit en natuur in steden en dorpen vergroten. Dit voornemen is
opgenomen in het Coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Utrecht 2019-2023.
Inleiding
In 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden en zijn provincies bevoegd gezag geworden
voor o.a. de soortenbescherming. Vanaf dat moment is met de “Utrechtse Aanpak” ingezet op het op een goede
wijze invulling geven aan de wettelijke vereisten door onder andere het opstellen van gemeentelijke
SoortenManagementPlannen (SMP). Onder een SMP verloopt ontheffingverlening en soortenbescherming
eenvoudiger en efficiënter. De Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp is een intensivering van de “Utrechtse
Aanpak” door het integrale belang van SMP’s nadrukkelijker onder de aandacht te brengen en te stimuleren.
Daarnaast is het een uitbreiding van de inzet door ook invulling te geven aan de deels bovenwettelijk ambities
voor biodiversiteit in de gebouwde omgeving zoals beschreven in de Natuurvisie 2016 en meer recent het
Coalitieakkoord Nieuwe energie voor Utrecht. Ook de op 10 maart 2021 door PS vastgestelde Omgevingsvisie
provincie Utrecht zet in op integrale ontwikkeling van steden, dorpen en landschap met toekomstbestendige
natuur en gezond stedelijk leven. De zorg voor biodiversiteit en ontwikkelen met oog voor natuur, ook in de
gebouwde omgeving, loopt als een rode draad door alle beleidsthema’s.
Op basis van de Wnb zijn provincies bevoegd gezag en daarmee verantwoordelijk voor een gunstige staat van
instandhouding van beschermde soorten. In de gebouwde omgeving gaat het daarbij doorgaans om vleermuizen,
huismussen en gierzwaluwen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een verstorend effect hebben op de populaties
van deze soorten. Met het opstellen van gemeentelijke SMP’s worden de soorten beschermd en kunnen
ruimtelijke ontwikkelingen (zoals sloop-nieuwbouw, transformatie en verduurzaming) doorgang vinden. Door het
opstellen van SMP’s onderdeel te maken van een bredere aanpak voor biodiversiteit in de gebouwde omgeving,
wordt er niet alleen aan passieve, maar juist ook aan actieve soortenbescherming gewerkt. Daarnaast vergroot
het de bewustwording en het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de directe woonomgeving.
Toelichting
De Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp is bij uitstek een integraal thema aangezien het gaat over natuur (groen)
in de gebouwde omgeving (rood). Daarnaast kent het raakvlakken met de onderwerpen Klimaatadaptatie,
Gezonde Leefomgeving, (het nog op te stellen) Strategisch Bosbeleid en Circulaire Economie, en wordt dus nauw

samengewerkt binnen en tussen deze thema’s om de gedeelde doelen te bereiken. Daarnaast raakt de Aanpak
BiSD aan Versnelling Woningbouw en de Energietransitie doordat het kaders en handreikingen biedt om die
opgaven, binnen de wettelijke vereisten, sneller tot uitvoering te kunnen brengen. Het thema “natuurinclusief
bouwen” voorziet bijvoorbeeld in concrete projecten om, samen met onze partners, de ambities en richtlijnen die
in het “Convenant Duurzaam Bouwen” opgenomen worden te behalen. Dit convenant wordt momenteel door het
programma Versnelling Woningbouw samen met de externe partners ontwikkeld.
Financiële consequenties
In de lopende begroting is niet voorzien in de benodigde middelen voor de uitvoering van deze aanpak. Voor de
uitvoering van deze aanpak is in de Kadernota 2022 een claim opgenomen van € 750.000 structureel per jaar. Dit
valt onder de Natuurvisie/Utrechtse Aanpak en met de voorgestelde verbreding en nieuwe taken gaat deze op in
de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp.
Om de komende periode te kunnen starten met de uitvoering van de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp is
naast nieuw materieel budget ook capaciteit geraamd. De voor uitvoering benodigde formatie maakt onderdeel uit
van de totaal claim van € 750.000 per jaar. In de doelenboom bij Programma 2, landelijk gebied, meerjarendoel
2.2.2, “Biodiversiteit stad/platteland verbeterd” staan de middelen voor de Utrechtse Aanpak.
Indien de claim in de Kadernota 2022 (en Zomernota 2021) niet (volledig) gehonoreerd wordt, kan de aanpak
zoals geschetst niet uitgevoerd worden. In dat geval zal een aangepast plan met een lager ambitie niveau aan de
orde zijn, en moet heroverwogen worden welke onderdelen prioriteit verdienen op basis van wettelijke taken en
het belang voor de integrale aanpak van de andere provinciale ambities.

Claim BiSD 2022-2025, per thema,
bedragen *1000. Structurele middelen

(2021&)2022*

2023

2024

2025

SoortenManagementPlannen

€ 125

€ 100

€ 100

€ 100

Natuurinclusief bouwen
Samen voor Natuur
Uitvoeringsverordening
programmakosten algemeen
extra formatie
TOTAAL

€ 95
€ 80
€ 135
€ 15
€ 300
€ 750

€ 130
€ 130
€ 130
€ 20
€ 240
€ 750

€ 130
€ 130
€ 130
€ 20
€ 240
€ 750

€ 130
€ 130
€ 130
€ 20
€ 240
€ 750

*Jaarbudget 2022 ingezet verspreid over anderhalf jaar, vanaf juli 2021. Overbrugging uit Reserve Natuurvisie

TOTAAL

€ 425
€ 485
€ 470
€ 525
€ 75
€ 1.020
€ 3.000

Vervolgprocedure / voortgang
Na vaststelling en toekenning middelen wordt de Aanpak BiSD op korte termijn gelanceerd door middel van een
(digitale) bijeenkomst, waarna gestart wordt met de Aanpak BiSD.
Wij brengen u op de hoogte van de voortgang van de aanpak via de reguliere periodieke stukken in de P&Ccyclus. Van mogelijke collegebesluiten die voortvloeien uit de aanpak brengen wij u via een statenbrief op de
hoogte.
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