
8 juli 2020



Welkom!

 Lerend netwerk provincies over vernieuwing van het natuurbeleid

 Aangezwengeld door IPO werkgroep Natuurbeleid n.a.v. evaluatie 
Natuurpact

 Doel netwerk: uitwisselen met en leren van elkaar

 Kijk ook op www.vernieuwingnatuurbeleid.nl

http://www.vernieuwingnatuurbeleid.nl/


Programma

14.15 Welkom, voorstelronde en toelichting programma door Marcel 
Pleijte (WUR)

14.25 Presentatie Rogier Pouwels (WUR) onderzoeksresultaten Hoger 
Doelbereik, toegespitst op aanwezige provincies

15.10 Discussie in 2 werkgroepjes a.h.v. 1 opdracht over 
knelpuntenanalyse en mogelijkheden voor beleidsstrategieën

16.05 Terugkoppeling van werkgroepjes

16.20 Korte evaluatie en afsluiting



 Inzicht in de ecologische opgave om te komen tot een hoger 
doelbereik voor VHR

 Discussie over mogelijke beleidsrichtingen in werkgroepjes

Doel van bijeenkomst
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Naar een hoger doelbereik

Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Overijssel, Utrecht en Limburg

8 juli 2020        Rogier Pouwels



 Context van de studie
 Presentatie studie ‘Naar een Hoger Doelbereik’

● Algemene beeld van Nederland
● Specifiek inzoomen op Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland 

& Flevoland
● Specifiek inzoomen op Overijssel, Utrecht, Limburg

 Sneak preview voorlopige resultaten Natuurverkenningen (PBL)
● Hoe ver kunnen we komen met een plus op het natuurbeleid? 

 Vragen

Wat komt aan bod?
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Presenter
Presentation Notes
Structuur presentatie



 Lerende Evalautie van het Natuurpact (2017): 

● Na voorgenomen beleid neemt het VHR-doelbereik toe tot 65%

 Kamervragen:

● Waar heeft resterende 35% betrekking op?

● Wat is er nodig om hoger doelbereik te realiseren?

 Stikstofcrisis

● 300 miljoen euro per jaar extra voor natuurherstel

Context
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Presenter
Presentation Notes
Voorgenomen beleid = realisatie NNN, incl. PAS & KRW maatregelen300 M/j is orde grootte van Natuurpact



Studie ‘Naar hoger doelbereik’ gebaseerd op 
informatie uit VHR-rapportages
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 Alle habitattypen en VHR-soorten

 Buiten NNN

 Aquatisch

 Alle soorten en habitattypen worden
even zwaar meegewogen

Presenter
Presentation Notes
In de oorspronkelijke studie van PBL was alleen landnatuur betrokken en een deelset van de soorten. 



Expert- en monitoringsinformatie bevestigen 
inschatting met rekenmodel

9

Huidig: 53% Onbekend/Gunstig

Toekomst: 64% Onbekend/Gunstig

Toekomst: 36% Matig/Zeer ongunstig

Rekenmodel

huidig        2027 huidig 2027

Studie ‘Naar hoger doelbereik’

Presenter
Presentation Notes
Resultaat obv monitoringsgegevens & expertinschatting komt erg goed overeen met modelinschattingenOnbekend wordt niet bij de opgave gerekend. Dit omdat met name voor huidig veel vogelsoorten ‘onbekend’ scoren, terwijl ingeschat wordt dat er voor de toekomst geen probleem is (die wordt als gunstig ingeschat). 



Naar verhouding doen vogels het beter
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46 52 64 42#

Presenter
Presentation Notes
In absolute aantallen ongeveer evenveel 98 HR & 106 VR = ruim 200 typen of soorten met een toekomstige opgave



 Waar komen habitattypen en soorten  
met een opgave voor?

 Welke drukfactoren veroorzaken 
opgave? 

 Wat zijn knoppen waar we aan 
kunnen draaien?

Meer inzicht in handelingsperspectieven 

Presenter
Presentation Notes
Vragen die o.a. beantwoord zijn



Opgaves verschillen per ecosysteem

Meer dan gemiddeld in 
Noord-Holland, Zuid-
Holland, Zeeland en 
Flevoland

Presenter
Presentation Notes
Absoluut is opgave voor bos wel groot. Veel soorten en typen, maar relatief tov open systemin kleiner. 



Opgaves verschillen per ecosysteem

Meer dan gemiddeld in 
Limburg, Overijssel en 
Utrecht

Presenter
Presentation Notes
Absoluut is opgave voor bos wel groot. Veel soorten en typen, maar relatief tov open systemin kleiner. 



In de duinen systeemopgave:
dynamiek & gradiënten
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Presenter
Presentation Notes
Estuaria, slikken en zilte graslanden, natte duinvallei, grijze duinen, duinheide met struikheide, duinbossen, grote stern, strandplevier, nauwe korfslak



In kustprovincies & Flevoland opgave voor 
moerassysteem zeer divers voor soorten
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Presenter
Presentation Notes
Meervleermuis, noordse woelmuis, tonghaarmuts, kokmeeuw, kwak, grote karekiet, bruine kiekendief, kemphaan, grutto



Limburg, Overijssel en Utrecht: Rivier-beek
systeem & vleermuizen
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Presenter
Presentation Notes
Rivier-beek: Stroomdalgraslanden, Hardhoutooibossen, Barbeel, Limburg ook gaffellibelVleermuizen: Brandt’s, Bechsteins, Baardvleermuis. Limburg nog anderen: grijze grootoor, ingekorvenIn rapport zelf staan de typen en soorten die relatief veel voorkomen in de verschillende provincies (bijlage)



Unieke habitattypen en HR-soorten in Limburg...

...en Korhoen
in Overijssel

Presenter
Presentation Notes
Veldbies-beukenbos, kalktuftbronnen, kalkgrasland, hamster, hazelmuis, vroedmeesterpad, geelbuikvuurpadkorhoen



Drukfactoren en bedreigingen verschillen tussen 
habitattypen en VHR-soorten – Top 3
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Habitattypen Habitatrichtlijn-
soorten Broedvogels Niet-

broedvogels

Beheer 2 2

Waterbeheer 1 3 1

Landbouw (mest) 3 3

Stedelijke ontwikkeling 3

Landbouw (pesticide) 1

Natuurlijke processen 2

Klimaatverandering 2

Infrastructuur 1

Energie 2

Presenter
Presentation Notes
Kanttekening bij beheer is dat dit vaak een indirect gevolg is van intensief beheer als gevolg van te hoge depositie



Oppervlakte en kwaliteit belangrijke knoppen
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Presenter
Presentation Notes
Alle drukfactoren samengevat: Kwaliteit verbeteren opgave voor veel habitattypen en soorten. Maar ook vergroten areaal aan leefgebied belangrijk. 



 Maatregelen binnen en buiten NNN

● 150.000 ha nieuwe natuur

● Depositie 35% omlaag

● Bufferzones/overgangszones: Grondwaterstand rond 
verdrogingsgevoelige gebieden omhoog

● Herstelbeheer op landschapsschaal (vooral voor habitattypen)

● Agrarisch natuurbeheer

Natuurverkenning: forse inspanningen om tot 
hoger doelbereik te komen

Presenter
Presentation Notes
In Natuurverkenningen 2 acties: meer natuur & kwaliteitsverbeteringen



Relatief grote toename voor landnatuur

?

Presenter
Presentation Notes
Aquatische natuur resultaat nog meest onzeker



 Inzet binnen én buiten natuurgebieden is nodig

 Alleen stikstofdepositie verlagen helpt beperkt 

 Herstelbeheer bereikt grenzen

 Klimaatverandering zal winst verlagen

Forse stap te zetten met plus op huidig beleid, 
maar 100%....



Vragen/opmerkingen

23



 Inloggen via linkjes voor  werkgroepen

 Voorzitter en woordvoerder voor terugkoppeling aanwijzen

 Opdracht: discussie rondom 2 hoofdvragen

● Knelpuntanalyse herkenbaar & welke kennis nodig?

● Hoe vertalen naar toekomstig provinciaal beleid?

 Zelf pauze inplannen

 16.05: Opnieuw inloggen via linkje voor plenaire terugkoppeling 
door woordvoerders

Opdracht in 2 werkgroepen
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