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Mooi dat er een claim is gedaan op de bij het Rijk beschikbare
middelen. Mijn vraag is wat de onderbouwing is van de
genoemde 52 ha boscompensatie als opgave voor 2021-2030.
Wordt dit veroorzaakt door het pakket natuurmaatregelen wat
hiermee mogelijk is, of is het juist gebaseerd op de te
compenseren (verwachte) ontwikkelingen, en is dit aantal nu
verder een hard getal, of kan het ook nog anders uitpakken?

Antwoord / Reactie

Om stikstofgevoelige natuur te herstellen is het soms noodzakelijk om in Natura
2000 gebieden bos om te zetten in andere typen natuur. In Nederland gaat het
in totaal om 3400 ha bos tot 2030 (landelijke Bossenstrategie). Het Rijk heeft
voor deze hectaren middelen gereserveerd (voor verwerving, inrichting en
beheer) in Programma Natuur vanuit het Klimaatakkoord. Omdat ontbossing
leidt tot het verlies van koolstofopslag en maatschappelijke onrust heeft het Rijk
besloten om met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2017) deze hectaren
volledig te compenseren met bosaanleg.
In provincie Utrecht gaat het hierbij om 52 ha die is ontbost ten behoeve van het
Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebied bestaat uit een reeks
laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open
landschap, inclusief het zeldzame trilveen dat op nog maar enkele plaatsen
voorkomt. Het betreft hier een hard getal dat is afgeleid uit de optelsom van
hectares te kappen bos (peildatum medio 2019), die zijn opgenomen in de
(stikstof)herstelmaatregelen van de in onze provincie vastgestelde Natura 2000
beheerplannen. Hierbij is of wordt dit bos omgezet in andere typen natuur om de
Vogel- en Habitatrichtlijndoelen te realiseren in vooral stikstofgevoelige
natuurgebieden.
Voor de boskap ten behoeve van N2000 beheer na de vaststelling van de
landelijke Bossenstrategie (november 2020) geldt dat de provincie deze moet
compenseren. Hiervoor stelt het Rijk geen middelen beschikbaar. Dat betekent
dat het te compenseren aantal hectaren in de toekomst kan toenemen.

SGP
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Er is gekozen voor een strategie om meer dan maximaal te
programmeren. Klopt het dat dit ertoe kan leiden dat de provincie
uiteindelijk uit eigen middelen bij moet betalen om de overprogrammering mogelijk te maken? Is daar budget voor?

Er bestaat geen risico dat de provincie uiteindelijk uit eigen middelen moet
meebetalen. Door het hanteren van subsidieplafonds wordt dit voorkomen. Het
programma bestaat voor een deel ook uit reserveprojecten, die pas voor een
subsidie in aanmerking komen als door het afvallen van andere projecten of
lagere kosten van andere projecten, financiële ruimte ontstaat om ook deze
reserveprojecten te financieren.

PvdA
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Waarom is voor de periode van de huidige aanvraag (vastleggen
2023, afronding 2025) gekozen voor maatregelen in Natura 2000
gebied? Is het niet logischer om de combinatie te zoeken met
programma’s als ‘Natuur groeit mee’ de de ‘Bossen strategie’ en
ook programma’s te kiezen die leiden tot aanvullende
natuurgebieden buiten of aansluitend op Natura 2000 gebied?

De geplande maatregelen worden genomen om een gunstige staat van
instandhouding te bewerkstelligen voor de stikstofgevoelige N2000-gebieden
(soorten en habitats). Voor de korte termijn (2021-2023 met uitloop tot 2025)
gaat het vooral om lokale maatregelen, waarvoor geen complexe
gebiedsgerichte processen nodig zijn en bestaan er geen of weinig raakvlakken
met de door u genoemde programma’s. Een voorbeeld is het baggeren van de
watergangen in het N2000-gebied de Zouweboezem of het verbeteren van
technische werken voor de inlaat van zoet water bij N2000 schraallanden in het
westen van de provincie. In fase 1 vindt ook de voorbereiding plaats van
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maatregelen in fase 2. In fase 2 (2023-2030) ligt de nadruk op maatregelen in
de aangrenzende overgangsgebieden buiten de N2000 gebieden. Voor de
aanpak van fase 2 is een integrale afstemming nodig met de bossenstrategie,
de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, Groen Groeit Mee en de vervolgaanpak
voor de verdrogingsbestrijding.
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