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Gedeputeerde Staten
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Drs. J.R. van
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verzonden

Middelburg, 8 december 2020
Geachte voorzitter,
Hierbij informeren wij uw Staten over het programmaplan natuur zoals deze op 7 december 2020 is
akkoord bevonden als resultaat van overleg tussen provincies (IPO) en de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma natuur 2021-2030 maakt onderdeel uit van de
landelijke structurele aanpak stikstof zoals deze in de kamerbrief van 24 april jl. (kamerstuk 35334, nr. 82)
is verwoord.
Op 10 juli van dit jaar is het programmaplan natuur op hoofdlijnen als gevolg van de kamerbrief van het
Ministerie van LNV (Kamerstuk 2020Z13840) ter kennisgeving aan uw Staten verzonden. Het programma
natuur is een gezamenlijk product tussen IPO en het Ministerie van LNV. Via bijgevoegde kamerbrief van
het ministerie van LNV (bijlage 1) inclusief het bijbehorende programma natuur (bijlage 2) worden uw
Staten geïnformeerd over dit resultaat.
In hoofdlijnen komt het (voor Zeeland) op het volgende neer:
 De middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor investeringen in en in de omgeving van (overbelaste)
stikstofgevoelige natuur, gericht op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de
N2000-gebieden (VHR-doelen).
 De middelen komen bovenop de afspraken gemaakt in het kader van het Natuurpact; deze afspraken
dienen dus onverminderd te worden uitgevoerd.
 In de verdeelsleutel tussen provincies is gewerkt met een bandbreedte. Voor Zeeland is 2-5% van de
middelen beschikbaar.
 De middelen komen beschikbaar in de vorm van een per provincie met de minister te sluiten
overeenkomst voor een specifieke uitkering. Op grond van de nieuwe Wet stikstofreductie hebben de
provincies een uitvoeringsplicht voor de te nemen maatregelen. Beheerplannen Natuur2000 vormen
daarvoor de basis.
 Er wordt gewerkt in twee fasen: een eerste afspraak voor 3 jaar. Tegelijkertijd verdere uitwerking van
de planvorming (actualisering N2000-Beheerplannen en gebiedsgerichte aanpakken stikstof). Daarna
een afspraak voor de volgende 7 jaar. In hoofdlijnen blijft de verdeling van de middelen gelijk, met
mogelijkheid voor aanpassing van natuurherstelmaatregelen op basis van monitoring en de
verdeling.
 Enkele onderdelen blijven buiten de verdeelsystematiek: de ophoging van de vergoeding voor het
natuurbeheer van 75% naar 84%, het beschikbaar stellen van middelen aan Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Defensie voor hun terreinen, en het realiseren van de
compensatie van gekapt bos in N2000-gebieden. Voor Zeeland betreft dit 4 hectares compensatie
binnen het Natuurnetwerk.
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Naast het uitvoeringprogramma werken Rijk en provincies aan de voorbereiding een Agenda
natuurinclusieve samenleving. Deze agenda zit in de verkennende fase.

De komende maanden zullen afspraken over uitvoering van het programma per provincie met het
Ministerie van LNV worden uitgewerkt in een specifieke uitkering. De uit te voeren
natuurherstelmaatregelen als onderdeel van het programma Natuur 2021-2030 en de overige
natuurherstelmaatregelen vanuit het natuurpact vormen samen met de uitvoeringsstrategie een
onderdeel van het integrale uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030. Dit Zeeuwse
uitvoeringsprogramma bevindt zich momenteel in een uitwerkingsfase waarbij onder andere verbindingen
worden gelegd met de ambities uit het ambitiedocument “Samenwerken aan het Zeeuwse platteland”, de
landelijke bossenstrategie en de Zeeuwse stikstof aanpak.
Dit uitvoeringsprogramma naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 aan
Provinciale Staten worden aangeboden.
Wij gaan ervanuit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Kamerbrief ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake gezamenlijk programma
Natuur en
2. Programmaplan programma Natuur.
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