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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding
Gelderland is de groenste provincie van 
Nederland: Een vijfde van alle natuur in 
Nederland is te vinden in Gelderland!  
Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) beslaat  
nu al ruim 130.000 hectare en daar komt in  
de periode van 2020 tot 2025 nog zo’n 3.500 
hectare bij. Daarnaast kent Gelderland 15 
internationaal belangrijke natuurgebieden:  
de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn 
aangewezen vanwege de aanwezigheid van 
habitattypen en leefgebieden voor internationaal 
belangrijke soorten. De 15 Gelderse Natura 
2000-gebieden samen zijn goed voor een derde 
van alle Natura 2000-landnatuur in Nederland. 
Maar ook buiten natuurgebieden wordt gewerkt 
aan de biodiversiteit van Gelderland. Zo liggen  
er grote kansen bij het slimmer verbinden van 
landbouw en natuur en is het van belang om  
de biodiversiteit te versterken in de bebouwde 
omgeving. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen 
dat de variatie in planten en dieren in Gelderland 
weer groeit.

Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ 
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
wordt op dit moment gevormd door een coalitie van 
VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.  
Het Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ 
beschrijft de ambities van deze coalitie voor de 
periode van 2019 tot 2023. Deze coalitie herkent  
de waarde van groen voor welzijn, recreatie, 
biodiversiteit en klimaatadaptatie en -mitigatie  
en richt zich op het realiseren van het GNN in 2027 
en het vergroten van de biodiversiteit. Daarbij 
werken we steeds nauw samen met onze partners. 
In het coalitieakkoord wordt bovendien de wens 
uitgesproken om een robuust uitvoeringsplan op  
te stellen voor biodiversiteitsherstel in natuur-
gebieden, landbouwgebieden en de openbare  
ruimte in en rond de stad. Daar is dit Uitvoerings-
programma Biodiversiteit de uitwerking van.

Maar wat is 
biodiversiteit eigenlijk?
In het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 
(CBD, 1992) wordt biodiversiteit als volgt om - 
schreven: ‘de variabiliteit in organismen uit  
de gehele wereld, waaronder terrestrische, 
mariene en andere aquatische ecosystemen  
en de ecologische verbanden waar ze deel van 
uitmaken; de diversiteit betreft de variatie  
binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen 
ecosystemen’. Bij biodiversiteit gaat het dus niet 
alleen om het aantal verschillende soorten, maar 
ook om de grootte en levensvatbaarheid van een 
populatie (het aantal individuen van dezelfde 
soort in een bepaald gebied). 

Welke soorten in een bepaald gebied voorkomen 
en in welke mate hangt sterk af van het klimaat, 
de bodem en de aanwezigheid van andere 
soorten. Bij het behouden en vergroten van  
de biodiversiteit in een gebied richten we ons  
op de soorten die er ‘van nature’ voorkomen of  
de potentie hebben om op die plek voor te komen. 
Om welke soorten dit gaat hangt af van het 
betreffende (gewenste) natuurtype. Op dezelfde 
wijze richten we ons in de stad op andere soorten 
dan op het platteland. Vervolgens is het van 
belang om de juiste rand voorwaarden te 
scheppen om ervoor te zorgen dat soorten zich 
kunnen vestigen en handhaven in een gebied. 
Daarbij is het vaak van belang om in te zetten op 
systeemherstel. 
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Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’
In december 2017 is het Ambitiedocument Natuur 
‘Veelzijdige natuur voor iedereen’ vastgesteld  
door de Gedeputeerde Staten , waarmee richting 
is gegeven aan de overgang naar een meer 
natuurinclusieve samenleving. Inmiddels zijn al 
grote stappen gezet, maar de ambities die zijn 
uit-gesproken in het Ambitiedocument Natuur  
zijn nog steeds actueel. De Omgevingsvisie Gaaf 
Gelderland is op 19 december 2018 vastgesteld door 
de Provinciale Staten en had als hoofddoelstelling 
een gezond, veilig, schoon en welvarend 
Gelderland. Hieronder verstaan we onder meer  
een gezonde leefomgeving, een schoon milieu, 
bescherming van onze flora en fauna en voorbereid 
zijn op klimaatverandering. 

Specifiek voor biodiversiteit hebben wij in  
de Omgevingsvisie de ambitie vastgesteld om  
in 2030 75% van de doelen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn te halen. Onze tweede ambitie  
is dat het in 2050 goed gaat de biodiversiteit in 
Gelderland. Met de realisatie en het beheer van  
het GNN en kwaliteitsverbetering van de Natura 
2000-gebieden kan 65% van de doelen worden 
bereikt in 2030 (zie Lerende Evaluatie van het 
Natuurpact PBL, 2020). Als we daadwerkelijk 75% 
van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
willen halen is het noodzakelijk om ook buiten 
natuurgebieden maatregelen te nemen.  
Met de Omgevingsvisie is de ingeslagen weg 
onderschreven en doorgezet onder het credo 
‘Werken mét de natuur, in plaats van ertegen’.

Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos
In april 2020 is bovendien de Koersnotitie Bomen  
en Bos vastgesteld, waarin beschreven staat hoe  
we de kwaliteiten van bomen en bos in Gelderland 
willen benutten om de welvaart en leefbaarheid te 
versterken. Hierin is aangegeven dat we in de eerste 
plaats streven naar vitaal en divers bos en daarnaast 
naar meer bomen en bos in het landelijk gebied en 

in dorpen en steden. De verdere uitwerking hiervan, 
het Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos, wordt 
naar verwachting begin 2021 door Provinciale Staten 
vastgesteld. 

Programma Natuur: werken aan 
biodiversiteitsherstel
Bovendien maken wij dit jaar afspraken met  
het Rijk en de andere provincies  over een 
gezamenlijk Programma Natuur: werken aan 
biodiversiteitsherstel voor het realiseren van  
onze ambities voor biodiversiteit en de uitvoering 
van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS).  
Aanvullend op het huidige Natuurpact tussen  
Rijk en provincies (circa €415 miljoen per jaar)  
biedt dit programma voor het werken aan herstel 
van de biodiversiteit een aanvullende financiële 
impuls van €300 miljoen per jaar. Op dit moment 
werken provincies en Rijk dit verder uit in een 
definitief akkoord. 

Status van het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit 
Het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit is  
een uitwerking van het beleidsprogramma 
Biodiversiteit. In het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit zijn ook de acties uit de het 
Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos opgenomen.  
Het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit:
• Is het robuuste uitvoeringsplan zoals benoemd  

in het coalitieakkoord;
• Geeft helderheid over welke concrete doelen wij 

nastreven en hoe wij deze gaan monitoren;
• Geeft inzicht in wat er gebeurt aan acties op  

het gebied van biodiversiteit en bos binnen  
de gehele organisatie van de provincie en  
draagt daarmee bij aan integraal werken  
en programmeren;

• Is flexibel, kan inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en geeft ruimte aan  
nieuwe acties.

https://magazine.gelderland.nl/beleidsprogrammas#!/biodiversiteit
https://magazine.gelderland.nl/beleidsprogrammas#!/biodiversiteit
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1.2 Urgentie
Biodiversiteit en gezonde ecosystemen zijn van 
cruciaal belang voor de mens. Ze zorgen bijvoor- 
beeld voor bestuiving en plaagbeheersing, maken 
recreatie mogelijk en leveren ons talloze producten 
zoals hout en drinkwater. Dit zijn allemaal 
voorbeelden van ecosysteemdiensten waar we 
gebruik van maken, maar om dit ook in de toekomst 
te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om  
de biodiversiteit te beschermen. Hoewel we al veel 
gedaan hebben om de natuur en biodiversiteit in 
Gelderland te beschermen en te verbeteren, zijn er 
nog steeds allerlei processen die de kwaliteit van  
de Gelderse natuur onder druk zetten. Zo liet een 
evaluatie uit 2020 door het Planbureau voor de 
Leefomgeving zien dat er nog veel winst is te boeken 
met het tegengaan van verdroging, verzuring en 
vermesting, versnippering en de afname van 
geschikt leefgebied (zie Lerende Evaluatie van  
het Natuurpact PBL, 2020). Onze eigen rapportage 
‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur?’ uit 2018  
laat hetzelfde zien. Ook verdwijnen er aan- 
sprekende landschapselementen, zoals hout- 
wallen, hagen, poelen, singels en kruidenrijke 
bermen en akkerranden. Deze elementen 
karakteriseren het Gelderse landschap en zijn 
bovendien uitermate waardevol als schuilplaats  
en voedselbron voor allerlei diersoorten.  
Om deze en onderstaande problemen het hoofd  
te bieden hebben we het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit opgesteld. 

Stikstof
Stikstofdepositie zorgt voor vermesting en  
verzuring van de bodem. De stikstof is afkomstig 
van de landbouw, het verkeer, de bouw en de 
industrie en slaat neer op de bodem. Dit heeft als 
gevolg dat bepaalde planten verdwijnen terwijl 
andere soorten de overhand nemen, waardoor 
ecosystemen worden verstoord met alle gevolgen 
van dien. Ook zorgt de verzuring van de bodem voor 
het oplossen en uitspoelen van mineralen als 
calcium, magnesium en kalium, waardoor planten 
deze voedingsstoffen niet meer kunnen opnemen. 
Op de Veluwe draagt dit bijvoorbeeld bij aan de 
sterfte van eiken. Ook voor insecten, slakken en 
vogels is kalk onmisbaar. Insecten gebruiken kalk 
voor hun uitwendig skelet, slakken gebruiken  
het voor hun huisje en voor vogels is het essentieel 
voor de vorming van stevige botten en eierschalen. 
Daardoor zie je dat deze soorten achteruitgaan op 
plekken waar veel verzuring is. 

In Gelderland speelt dit probleem vooral op en rond 
de Veluwe, de veengebieden in de Achterhoek en  
in de Rijntakken. De ontwikkelingen rond  

de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en  
het verwerpen ervan door de Raad van State in  
mei 2019, laten zien hoe urgent de situatie is.  
Het Eindadvies over een structurele aanpak van 
stikstof van Adviescollege Stikstofproblematiek  
uit juni 2020 zijn te herleiden tot het herstellen  
en versterken van natuurgebieden en het terug-
brengen van de stikstofdepositie, beide op basis  
van gebiedspecifiek maatwerk. 

Inmiddels werken we in Gelderland aan de uit- 
voering van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) 
om de stikstofdepositie en verzuring in de toekomst 
te beperken. De aanpak van de GMS is drievoudig. 
We richten ons op een structurele daling van de 
stikstofdepositie, we herstellen en versterken  
de natuur en zetten in op transities op provinciaal 
niveau. Voorbeelden hiervan zijn de transities naar 
natuurinclusieve landbouw, circulair bouwen en 
duurzame mobiliteit. We passen een regionale 
aanpak toe waarbij we de Veluwe, Achterhoek en 
Rijntakken onderscheiden. Samen met alle 
sectoren hebben we een uitvoeringsagenda 
opgesteld en in het najaar van 2020 starten we  
met een gebiedsgerichte uitwerking.

Verdroging
Er is sprake van verdroging in een natuurgebied  
als er onvoldoende grondwater van de juiste 
kwaliteit beschikbaar is om de natuurwaarden te 
waarborgen. Verdroging is dus niet hetzelfde als 
droogte. Verdroging van natuurgebieden is het 
gevolg van een slechte waterhuishouding en wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwatering en  
te snelle afwatering. Een andere oorzaak is de 
onttrekking van grondwater voor industrie- en 
drinkwater en beregening. Als gevolg hiervan  
daalt de grondwaterstand waardoor natuurwaarden 
in de knel kunnen komen. Ongeveer 40% van de 
inheemse plantensoorten in Nederland is 
afhankelijk van de grondwaterstand, kwel-
afhankelijk of beide. Verdroging vormt een 
bedreiging voor waterafhankelijke natuur en veel 
van deze natuur staat momenteel al op een 
achterstand door verdroging. Als er vervolgens ook 
een droogte komt heeft dit bovendien erg negatieve 
gevolgen voor direct of indirect watergebonden 
dieren, zoals vissen, amfibieën en libellen.  
De extreme droogte in de afgelopen drie jaar  
heeft dit laten zien. Uit onderzoek blijkt dat 
verschillende kwetsbare populaties al zijn 
gehalveerd. In Gelderland is droogte in het 
bijzonder een gevaar voor de natuurgebieden op  
de hoger gelegen zandgronden op de Veluwe en  
in de Achterhoek. Het probleem zal met de 
klimaatverandering alleen maar groter worden.  
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Klimaatverandering 
Een andere uitdaging waar Gelderland voor staat 
zijn klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande weersextremen, zoals extreme hitte, 
hoosbuien en langdurige droogte. Hierdoor worden 
de risico’s op bosbranden, overstromingen, 
bodemdaling en uitdroging van natuur- en 
landbouwgronden groter. We willen er alles aan 
doen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken  
en voorbereid te zijn op de gevaren van klimaat- 
verandering. De aanwezigheid van groen speelt een 
cruciale rol bij zowel het voorkomen van verdere 
klimaatverandering (mitigatie), als het opvangen 
van de potentiële gevolgen (adaptatie). Bomen slaan 
namelijk CO2 op waardoor de concentraties in de 
atmosfeer afnemen. Daarnaast helpen bomen en 
planten bij het beperken of voorkomen van 
problemen als hittestress, wateroverlast en droogte.

Een ander gevolg van klimaatverandering is  
het opschuiven van klimaatzones. In Europa 
verschuift het klimaat richting het noorden: 
 onze winters worden milder en onze zomers 
warmer. Daarmee zal het klimaat in Nederland  
op termijn vergelijkbaar zijn met het huidige 
klimaat in midden-Frankrijk. Veel van onze 
inheemse soorten krijgen moeite om zich in  
het warmer wordende klimaat staande te houden, 
of hebben dat nu al. Tegelijkertijd duiken hier 
soorten op die vanuit het zuiden mee migreren  
met het verschuivende klimaat. De natuur in 
Gelderland zal veranderen en dit brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Om hierop voorbereid  
te zijn is het van belang dat we de biodiversiteit en 
de samenhang tussen natuurgebieden vergroten, 
zodat de Gelderse natuur veerkrachtiger wordt. 

Insecten en bodemleven
Insecten zijn cruciaal voor de natuur, het klimaat  
en onze gezondheid. Ze spelen een essentiële rol  
bij de bestuiving van zowel wilde planten als 
landbouwgewassen en de afbraak van organisch 
materiaal. Vliegende insecten dienen bovendien  
als voedsel voor onder meer vleermuizen en 
verscheidene vogelsoorten. 
Er is een sterke afname in het aantal insecten en 
het aantal insectensoorten in Nederland. Zo laten 
onderzoeken bijvoorbeeld zien dat de aantallen 
nachtvlinders en loopkevers de laatste decennia  
met respectievelijk 54% en 72% zijn afgenomen in 

Nederland (Hallman et al., 2018). Duits onder- 
zoek toont zelfs aan dat de totale insectenbiomassa 
in verschillende Duitse natuurgebieden met wel 75% 
geslonken is sinds 1990 (Hallman et al., 2017).  
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang  
van de insecten is het verlies van leefgebieden, 
voornamelijk door de intensieve landbouw. 
Daarnaast staan het bodemleven en de bodem-
kwaliteit onder druk. De voornaamste oorzaken die 
hiervoor worden genoemd zijn bodemverdichting, 
bestrijdingsmiddelen en het toegenomen gebruik 
van fosfaat en stikstof. Ook deze oorzaken kunnen 
grotendeels worden toegeschreven aan de intensieve 
landbouw. 

Invasieve Exoten
We krijgen steeds vaker te maken met invasieve 
exoten. Exoten zijn plant- en diersoorten die hier 
oorspronkelijk niet voorkomen. Deze soorten 
bereiken ons land door handel of door mee te liften 
op transporten. Soms lukt het deze soorten om zich 
hier te vestigen en dit kan tot allerlei problemen 
leiden. Exoten die hier voor problemen zorgen 
worden invasieve exoten genoemd. Ze kunnen 
gebouwen aantasten, landbouwschade veroorzaken, 
ziektes overbrengen of de doorstroming van 
watergangen belemmeren. Ook kunnen ze  
onze inheemse flora en fauna verdringen en zijn 
daardoor een bedreiging voor de biodiversiteit. 

Bomen en bos
We hebben ongeveer 100.000 hectare bos in 
Gelderland. De vitaliteit en diversiteit van onze 
bossen staan onder druk door stikstofdepositie, 
verdroging en klimaatverandering. 
Stikstofdepositie tast de bodem en daarmee  
de vitaliteit van bepaalde dieren en planten aan. 
Ook zijn onze bossen sterk verdroogd geraakt 
doordat afwatering sterk is gericht op het voor- 
komen van wateroverlast. Dit speelt vooral in 
streken die van oorsprong nat waren. Tenslotte 
treden er in onze bossen ziekten en plagen op  
door klimaatverandering, waardoor nu bijvoorbeeld 
lariks en fijnspar doodgaan. We willen de vitaliteit 
van onze bossen verbeteren door stikstofdepositie  
en verdroging aan te pakken en onze bossen 
veerkrachtiger te maken. Ook verhogen we  
de biodiversiteit in Gelderse bossen door op 
sommige plekken te kiezen voor ander beheer. 
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1.3 Provinciale context
De Omgevingsvisie stelt twee lange termijndoelen 
ten aanzien van biodiversiteit: In 2030 hebben we 
75% van de Vogel- en Habitatrichtlijndoelen gehaald 
en in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in 
Gelderland. In het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit beschrijven we onze strategie voor  
het bereiken van deze doelen. Daarnaast werkt  
dit Uitvoeringsprogramma uit hoe we onze bossen 
vitaler en meer divers maken en hoe we komen  
tot meer bomen en bos in landelijke en bebouwd 
gebied. 

Andere programma’s binnen de provincie hebben 
beleidsdocumenten, gelijksoortig aan het Uit- 
voeringsprogramma Biodiversiteit, opgesteld om 
hun doelen te bereiken, voorbeelden hiervan zijn 
het Actieplan Wonen en het Regionaal 
Waterprogramma. Als aanvulling op deze beleids-
documenten introduceerde de Omgevingswet nog 
een nieuw instrument: het Beleidsprogramma. 
Beleidsprogramma’s stellen de kaders voor de 
uitvoering van het beleid rondom een bepaald 
thema. Er zijn beleidsprogramma’s opgesteld  
voor de volgende thema’s: Agrifood, Biodiversiteit, 
Economie, Geluid, Klimaat, Leefbaarheid, 
Mobiliteit, Water en Wonen. Conform de Om - 
gevingswet zijn de 15 Natura 2000-beheerplannen 
ook Beleidsprogramma’s. 

We werken allemaal in meer of mindere 
mate aan biodiversiteitsherstel
Binnen de Provinciale organisatie wordt door  
veel programma’s, opgaven en gebiedsagenda’s 
invulling gegeven aan onze ambitie voor herstel  
van de biodiversiteit in Gelderland. Een groot deel 
daarvan wordt uitgevoerd door het programma 
Natuur (realisatie GNN in 37 gebiedsprocessen, 
Natura2000 beheerplannen, SNL, agrarisch 
natuurbeheer etc.), maar ook anderen hebben 
aandacht voor biodiversiteitsherstel. 

De meest bekende daarvan is onze aanpak Gelderse 
Maatregelen Stikstof (GMS) die is gericht op een 
hernieuwde balans tussen welvaart en draagkracht 
van de natuur. Maar ook binnen het programma 
Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, waar 
wordt gekeken naar hoe we bedrijventerreinen 
kunnen vergroenen en binnen het programma 
Agrifood waar we streven naar een natuur-
inclusieve kringlooplandbouw die bijdraagt  
aan biodiversiteitsherstel. Daarnaast zijn er 
bijvoorbeeld ook veel raakvlakken tussen de 
ambities van het programma Klimaatadaptatie  
en de biodiversiteitsambities. Zo dragen de 
focusthema’s van het programma Klimaata -
daptatie die in de Statenbrief van september 2020 
(PS-2020-654) worden genoemd in meer of  
mindere mate bij aan de biodiversiteit in 
Gelderland. ’Het gaat hierbij om de focusthema’s 
‘klimaatadaptief bouwen en het verminderen van 
hittestress’ en het aanpassen van het bodem en 
watersysteem om onder meer droogte te 
voorkomen. 

Om meer overzicht te krijgen van wat wij binnen 
de provinciale organisatie aan biodiversiteitsherstel 
doen en waar nog extra actie gewenst is voor  
het bereiken van onze doelen voor biodiversiteit  
en bos in de komende 5 tot 10 jaar is dit Uitvoerings - 
programma Biodiversiteit opgesteld. Dit plan biedt 
bovendien voldoende ruimte om in te spelen op 
ontwikkelingen. Het Beleidsprogramma Biodiversi - 
teit, dat in het kader van de Omgevings wet wordt 
uitgewerkt en in het najaar van 2020 wordt 
vastgesteld door de Gedeputeerde Staten, beschrijft 
de hoofdlijnen van het Uitvoerings programma 
Biodiversiteit.  
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Samenhang 
De ambities uit de Omgevingsvisie Gaaf  
Gelderland zijn terug te brengen tot zeven thema’s.  
Naast biodiversiteit gaat het hier om de thema’s 
klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire 
economie, vestigingsklimaat, wonen en bereik-
baarheid. De ambities uit de Omgevingsvisie 
hangen als volgt samen met de ambities die 
centraal staan in dit Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit:

• Biodiversiteit: De kern van dit programma is  
het versterken van de biodiversiteit in 
natuurgebieden, op het platteland en in stad  
en dorp.

• Klimaatadaptatie: Vergroeningsmaatregelen 
dragen bij aan de biodiversiteit en aan het 
verminderen van problemen als hittestress, 
droogte en wateroverlast. 

• Energietransitie: Het voorkomen of beperken  
van klimaatverandering is gunstig voor  
de biodiversiteit. Wel is het van belang om  
de duurzame energieoplossingen zorgvuldig  
in te passen. De aanleg van zon en wind in 
natuurgebieden heeft namelijk negatieve 
gevolgen voor biodiversiteit. De realisatie van 
duurzame energieoplossingen buiten het GNN 
kan juist bijdragen aan meer biodiversiteit, mits 
daarbij natuurinclusief ontworpen, gebouwd en 
beheerd wordt. Biodiversiteit draagt op zijn beurt 
weer bij aan onze klimaatdoelstellingen, doordat 
gezonde en biodiverse bodems en bossen meer 
koolstof kunnen vastleggen.

• Circulaire economie: Hergebruik van afval  
en grondstoffen is beter voor de biodiversiteit 
doordat de omgeving dan minder belast wordt. 
Nog beter voor de biodiversiteit is het als  
het gebruik van grondstoffen en afvalproductie 
wordt teruggedrongen. 

• Vestigingsklimaat: Het voldoende vergroenen 
van bedrijventerreinen en natuurinclusief 
ontwerpen, bouwen en beheren dragen bij aan  
de biodiversiteit in Gelderland. De mate van 
samenhang is afhankelijk van ontwerp, 
uitvoering en beheer. Op dit moment is de 
samenhang nog beperkt, maar we willen deze 
vergroten. Een groene werkomgeving versterkt 
bovendien het vestigingsklimaat.

• Wonen: Het voldoende vergroenen van  
de stedelijke woonomgeving en natuurinclusief 
ontwerpen, bouwen en beheren dragen bij aan  
de biodiversiteit in Gelderland. De mate van 
samenhang is afhankelijk van ontwerp, 
uitvoering en beheer. Op dit moment is  
de samenhang nog beperkt, maar we willen deze 
vergroten. Een groene stedelijke omgeving draagt 
ook bij aan een betere woon- en leefomgeving. 

• Bereikbaarheid: Het natuurinclusief ontwerpen, 
aanleggen en beheren van infrastructuur kan 
bijdragen aan de biodiversiteit. Als de kwaliteit 
van het groen langs wegen wordt verbeterd, 
bijvoorbeeld door middel van ecologisch 
bermbeheer, draagt infrastructuur bij aan  
de groenblauwe structuur. Op dit moment is  
de samenhang al redelijk en we willen deze 
verder vergroten.

De samenhang van biodiversiteit met de andere ambities uit 
de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ uit 2018

Vestigingsklimaat

Circulaire economie

Energietransitie

Klimaatadaptatie Biodiversiteit

Bereikbaarheid

Wonen
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1.4  Nationale en Europese 
context

Programma Versterken Biodiversiteit
In mei 2019 verscheen het ‘Global Assessment  
Report on Biodiversity and Ecosystem Services’ van 
het Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES). Het IPBES concludeerde 
hierin dat het wereldwijde biodiversiteitsverlies 
sneller gaat dan eerder werd gedacht en dat dit 
bovendien gepaard gaat met ernstige gevolgen voor 
het menselijk welzijn. Een drastische omslag is 
nodig om het tij te keren. Naar aanleiding van dit 
rapport kondigde de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, 
in een brief aan de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 
de komst van het Programma Versterken Bio -
diversiteit aan. Hiermee is in het najaar van 2019 
gestart. In dit programma staan twee doelen 
centraal: 100% doelbereik van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen in Nederland en een halvering 
van de ecologische voetafdruk (de oppervlakte die 
nodig is om een bepaald consumptieniveau te 
kunnen handhaven), beide vóór 2050.  

Structurele aanpak stikstof
In een brief aan de kamer in februari 2020 kondigde 
de Minister van LNV een beschikbaarstelling van 
€125 miljoen voor natuurherstel- en verbetering aan, 
om de weerbaarheid van natuurgebieden tegen 
stikstof te vergroten. In april 2020 heeft het kabinet 
bovendien de structurele aanpak stikstof 
geïntroduceerd om de stikstofdepositie aan te 
pakken, als alternatief voor de eerder ongeldig 
verklaarde PAS. De waarborgen voor natuurbehoud 
en -herstel die bij de PAS onvoldoende bleken,  
zijn wel aanwezig bij de structurele aanpak stikstof. 
In de periode van 2021 tot 2030 wordt jaarlijks een 
bedrag oplopend tot €300 miljoen geïnvesteerd in 
natuurherstel. Ook wordt er per jaar gemiddeld 
€200 miljoen geïnvesteerd in het verminderen van 
de stikstofdepositie. De investeringsimpuls heeft  
tot doel dat tenminste de helft van het stikstof-
gevoelige natuuroppervlak in Natura 2000-gebieden 
onder de kritische depositiewaarde (KDW) komt. 
Vanwege de regionale verschillen kiest het kabinet 
voor een gebiedsgerichte aanpak en maakt 
afspraken met de provincies over de uitwerking.  
De financiële afspraken tussen Rijk en provincies 
rondom de structurele aanpak stikstof worden 
vastgelegd in een herziening van het Natuurpact. 
Samen met de Gelderse terreinbeherende 

organisaties (TBO’s) heeft provincie Gelderland  
in april 2020 een voorstel neergelegd bij het 
ministerie van LNV om voor €185 miljoen aan 
natuurherstelmiddelen van het Rijk, natuur-
herstelmaatregelen te nemen voor de korte en lange 
termijn, als onderdeel van de Gelderse Maatregelen 
Stikstof.

Natuurpact en Programma Natuur
In 2013 hebben het Rijk en de provincies een 
Natuurpact gesloten, met daarin afspraken ten 
aanzien van de ambities en financiering van  
het natuurbeleid in Nederland. De afspraken 
hadden betrekking op het uitbreiden en afronden 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), het 
vergroten van de biodiversiteit en het verbinden  
van natuur aan maatschappij en economie.  
Eens in de drie jaar wordt de voortgang geëvalueerd 
door het PBL in samenwerking met WUR. Dit is  
voor het eerst gedaan in 2017 en de meest recente 
evaluatie is gepubliceerd in 2020. Uit de Lerende 
Evaluatie van het Natuurpact 2020 bleek dat  
de grootste problemen voor de natuur worden 
veroorzaakt door stikstofdepositie, verdroging  
en het gebrek aan geschikt leefgebied. Daarnaast 
identificeerde de evaluatie nog andere uitdagingen 
die op termijn invloed op de natuur en het natuur-
beleid gaan hebben: het klimaatprobleem,  
het oplossen van het woningtekort en de overgang 
naar kringlooplandbouw (Lerende Evaluatie van  
het Natuurpact PBL, 2020). 

Rijk en provincies worden geadviseerd om  
de opgaven op gebiedsniveau te identificeren,  
de verschillende opgaven op elkaar af te stemmen  
en waar mogelijk te combineren en een integrale 
aanpak toe te passen. Hiervoor is het Nationaal 
Programma Versterken Biodiversiteit in het leven 
geroepen. Voor Gelderland werken we dit verder uit 
in het Programma Natuur. Het Programma Natuur 
onderscheidt twee sporen: Een Uitvoerings-
programma Natuur voor de periode van 2021 tot 2030 
met daarin Gebiedsgerichte maatregelen en een 
Agenda Natuurinclusief waarin we beschrijven hoe 
we naar een natuurinclusieve samenleving gaan.  
Bij het Programma Natuur is een integrale aanpak 
het uitgangspunt, waarbij we alles nauwkeurig 
afstemmen met de Gelderse Maatregelen Stikstof, 
de verdrogingsaanpak en de landbouwtransitie.
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Europese Green Deal en 
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030
In december 2019 presenteerde de Europese 
Commissie (EC) de Europese Green Deal, waarin  
de EC haar strategie uiteenzette voor het oplossen 
van de klimaat- en milieuproblemen. Biodiversiteit 
en bossen zijn hoofdthema’s in de Green Deal en  
één van de doelstellingen is bovendien het ‘behoud 
en herstel van ecosystemen en biodiversiteit’.  
In juni 2020 publiceerde de EC de ‘EU-biodiversiteits-
strategie voor 2030 – de natuur terug in ons leven 
brengen’, waarin deze doelstelling verder wordt 
uitgewerkt. Land- en zeegebruik, klimaatverander - 
ing, vervuiling, overexploitatie en invasieve 
uitheemse exoten worden geïdentificeerd als de 
belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. 

Om ecosystemen en biodiversiteit te behouden en  
te versterken, beschrijft de biodiversiteitsstrategie 
een aantal doelen met daaraan gekoppeld specifieke 
maatregelen. Vooral het eerste doel ‘De natuur in de 
Europese Unie beschermen en herstellen’ heeft veel 
raakvlakken met het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit. Onderdeel van dit doel is onder meer 
het tot stand brengen van een samenhangend 
natuurnetwerk en het opstellen van een plan voor 
natuurherstel. De biodiversiteitsstrategie zet onder 
meer in op bodemherstel, vitaler bos en een groter 
bosoppervlak, het aanpakken van invasieve exoten, 
een transitie naar natuurinclusieve landbouw en 
het vergroenen van stedelijke en voorstedelijke 
gebieden. Dit zijn allemaal thema’s die ook 
terugkomen in het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit. De EU-biodiversiteitsstrategie zal 
worden gepresenteerd op de VN-biodiversiteits-
conferentie (COP 15) in 2021 in Kunming, China.  
Bij deze conferentie heeft de EU als insteek dat  
het wereldwijde biodiversiteitsverlies moet worden 
gekeerd.

Farm to Fork strategy en het Europese 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB)
Onderdeel van de Europese Green Deal was ook  
‘The Farm to Fork Strategy’ die in mei 2020 is 
gepresenteerd door de EC. In deze van-boer-tot-
bordstrategie beschrijft de EC haar plan voor het 
gezond, betaalbaar en duurzaam maken van 
voedselsystemen, het zorgen voor eerlijke 
economische opbrengsten, het beschermen  
van de biodiversiteit en het aanpakken van 
klimaatverandering.  

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)  
is het landbouwbeleid van de EU. Het bestaat uit  
de pijlers plattelandsontwikkeling en markt-
ordening en streeft naar de productie van 
duurzaam, veilig, voedzaam en betaalbaar voedsel. 
Daarnaast worden agrariërs gedeeltelijk 
gecompenseerd in hun inkomen middels subsidies 

die onder het GLB vallen. Onder het GLB valt ook  
het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).  
Het huidige GLB duurt tot en met 2020. Vanaf 2022 
 is er een nieuwe GLB. Het nieuwe GLB vraagt van 
landen om een Nationaal Strategisch Plan (NSP)  
uit te werken. In het NSP werkt een land uit hoe  
het invulling geeft aan de GLB-verordeningen. 

1.5  Een systeembenadering voor 
biodiversiteit en bos in 
Gelderland

Om de Gelderse natuurgebieden te versterken en  
de biodiversiteit in Gelderland te vergroten is  
het belangrijk dat zowel binnen als buiten 
natuurgebieden grote stappen worden gezet.  
We realiseren een veerkrachtig biodiversiteits-
netwerk van natuurgebieden dat we verbinden aan 
een groenblauwe dooradering in landbouwgebieden 
en in de stad. Maar daarmee alleen zijn we er nog 
niet. We zien natuur nog te vaak als een struikelblok 
en als een obstakel voor ontwikkeling, terwijl 
ecologie en economie nauw met elkaar verweven 
zijn. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van 
voldoende voedsel, schone lucht en een gezond 
leefklimaat is een cultuuromslag naar natuur-
inclusief werken cruciaal. Alleen dan is het mogelijk 
om de ambities uit de Omgevingsvisie van 75% 
doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijnen  
in 2030 en 100% doelbereik in 2050 te halen.  
Het werkingsgebied van het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit is dan ook heel Gelderland.  
We onderscheiden hierbij natuurgebieden,  
het platteland en bebouwd gebied en willen  
de betrokkenheid van onze inwoners bij de natuur 
vergroten. Dit leidt tot de volgende vier ambities  
die in hoofdstuk 2 tot en met 5 verder worden 
uitgewerkt: 
 1) Sterkere natuurgebieden en vitaler bos
 2)  Een grotere biodiversiteit en meer bomen  

en bos op het platteland
 3)  Een grotere biodiversiteit en meer bomen  

in stad en dorp
 4)  Een grotere betrokkenheid van inwoners bij 

natuur en groen

Leeswijzer
De vier ambities die in dit Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit centraal staan worden in hoofdstuk 
2 tot en met 5 omschreven en verder uitgewerkt 
in verschillende sporen. In hoofdstuk 6 gaan we 
in op de zes strategische lijnen die we hanteren 
bij het uitvoeren van ons beleid. Hoofdstuk 7 laat 
tenslotte per spoor zien hoe we onze ambities 
willen bereiken en welke concrete doelen we 
hierbij stellen. 
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2.  Ambitie I: Sterkere 
natuurgebieden en 
vitaler bos 

De Gelderse natuur is veelzijdig en varieert van  
de zandverstuivingen, bossen en heide op de 
Veluwe tot de natte natuur bij het Veluwemeer en 
de uiterwaarden langs rivieren. In de periode vóór 
1990 nam de biodiversiteit in Gelderland nog sterk 
af, maar inmiddels is het in verschillende 
natuurgebieden gelukt om de natuurkwaliteit  
te herstellen. Toch geldt dit nog niet voor alle 
Gelderse natuurgebieden en staat ruim een derde 
van de voor Gelderland inheemse soorten nog op  
de Rode Lijst. Voor verder herstel van de Gelderse 
natuur en biodiversiteit is het van belang dat ook 
grote problemen als stikstofdepositie en verdroging 
worden aangepakt. 

Als provincie willen we de biodiversiteit 
veiligstellen en de kwaliteit van de Gelderse natuur 
verbeteren. We richten ons op het realiseren van  
een hoogwaardig netwerk van onderling verbonden 
natuurgebieden. Om dit te bewerkstelligen 
beschermen en versterken we de natuur in  
het Gelders Netwerk (GNN) en verbeteren we  
de samenhang tussen natuurgebieden.  
We onderscheiden de volgende sporen:
 1) De natuur beschermen
 2)  De kwaliteit van natuurgebieden en bossen 

behouden en verbeteren
 3) Natuurgebieden uitbreiden en verbinden

2.1 De natuur beschermen
Nederland is een dichtbevolkt, gecultiveerd land. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan dit er toe leiden 
dat natuurwaarden onder druk komen te staan.  
Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van 
voldoende biodiversiteit en hoogwaardige natuur 
worden bepaalde dier- en plantensoorten beschermt 
door de Wet Natuurbescherming (Wnb).  

Daarnaast beschermt de Wnb bepaalde natuur-
gebieden, bossen en houtopstanden. Ook via  
de provinciale Omgevingsverordening (en de kaders 
van de Omgevingswet) beschermen we bepaalde 
gebieden in Gelderland.

Natura 2000
De Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) zijn  
verwerkt in de Wnb. Om de biodiversiteit te 
behouden beschermen deze Europese richtlijnen 
bepaalde dier- en plantensoorten en hun habitat. 
Het netwerk van gebieden die beschermd worden 
door de VHR heet Natura 2000. Gelderland kent  
15 gebieden met een Natura 2000 status. Dit zijn  
de volgende gebieden: Arkemheen; Bekendelle; 
Binnenveld; Bruuk; Korenburgerveen; 
Landgoederen Brummen; Lingegebied & Diefdijk 
Zuid; Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem; 
Rijntakken; Sint Jansberg; Stelkampsveld; Veluwe; 
Veluwerandmeren; Willinks Weust en Wooldse 
Veen. In 2022 gaat de Wnb op in de Omgevingswet.

Het Gelders Natuurnetwerk en  
de Groene Ontwikkelingszone
Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) is het netwerk 
van alle natuurgebieden in Gelderland. Veel Natura 
2000-gebieden maken hier ook onderdeel van uit. 
Alle provinciale natuurnetwerken samen vormen 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het GNN 
wordt gedeeltelijk omgeven door de Groene 
Ontwikkelingszone (GO). De GO bestaat uit 
gebieden die grenzen aan het GNN, maar een 
andere bestemming dan natuur hebben. De GO is 
aangewezen om de kernkwaliteiten van het gebied 
te versterken en de ruimtelijke samenhang tussen 
natuurgebieden te verbeteren. Het GNN en de GO 
worden beschermd door de Omgevingsverordening 
om te voorkomen dat de kernkwaliteiten worden 
aangetast.  
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In het GNN mogen geen nieuwe grootschalige 
ontwikkelingen plaatsvinden, tenzij sprake is  
van een groot openbaar belang en er geen 
alternatieven zijn. In zo’n situatie is het wel  
vereist om de impact zoveel mogelijk te beperken  
en negatieve effecten te compenseren. Dit kan  
een financiele of een fysieke compensatie zijn.  
Bij een fysieke natuur compensatie wordt in  
de buurt van de te compenseren plek natuur 
gerealiseerd, op grond met een andere  
bestemming dan natuur.

De GO bestaat vooral uit landbouwgronden,  
maar er liggen ook recreatieterreinen, bebouwing 
en infrastructuur in de GO. De GO is ook de plek 
waar we Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) 
ontwikkelen. Daarnaast maken de weidevogel-
gebieden en rustgebieden voor winterganzen op  
dit moment nog onderdeel uit van de GO, maar  
dit zal niet meer het geval zijn in de nieuwe 
Omgevingsverordening die in de loop van 2021 
gepubliceerd wordt en in 2022 ingaat.  
In de nieuwe Omgevingsverordening worden 
weidevogelgebieden en rustgebieden voor 
winterganzen apart van de GO beschermd. 

Natuurgebieden in Gelderland

2.2  De kwaliteit van 
natuurgebieden en bossen 
behouden en verbeteren 

We willen de natuur in Gelderland versterken zodat 
het veerkrachtiger wordt en beter tegen een stootje 
kan. Het herstellen van het natuurlijk bodem- en 
watersysteem vormt hierbij de basis. We verbeteren 
de kwaliteit van de Gelderse natuurgebieden door 
middel van goed beheer en we overleggen met onze 
partners hoe we problemen als verdroging kunnen 
aanpakken en de bossen gezonder, sterker en meer 
biodivers kunnen maken. 

De beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor  
het ontwikkelen en beheren van de Gelderse 
natuurgebieden zijn op hectareniveau uitgewerkt  
in het Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan 
dient ook als basis voor het maken van 
beheerafspraken met natuurbeheerders en 
grondeigenaren. Daarnaast richten we ons beleid 
ook op specifieke soorten, zowel binnen als buiten 
het Gelders Natuurnetwerk (GNN).  
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Er zijn 60 dier- en plantensoorten in Gelderland  
die op het punt staan te verdwijnen, we nemen 
specifieke maatregelen om deze prioritaire soorten 
te behouden (zie hiervoor ook bijlage 3 van de 
RRvG).

Voor de Natura 2000-gebieden geldt dat de doel-
stellingen door het Rijk zijn vastgesteld in een 
aanwijzingsbesluit. Daarnaast heeft ieder Natura 
2000-gebied een beheerplan, waarin de maatregelen 
voor herstel en kwaliteitsverbetering zijn 
uitgewerkt. Bij het opstellen en uitvoeren van de 
beheerplannen werken we samen met de TBO’s en 
andere betrokkenen. Na jarenlange voorbereiding 
gaan we de komende jaren in de meeste Natura 
2000-gebieden aan de slag met de uitvoering van  
de maatregelen. Op deze manier zorgen we ervoor 
dat de kwaliteit van de Gelderse Natura 2000-
gebieden verbetert. Natura 2000-beheerplannen 
hebben een geldigheidsduur van zes jaar. 
Afhankelijk van of instandhoudingsdoelstellingen 
in die periode gerealiseerd zijn, wordt na 6 jaarweer 
een nieuw beheerplan opgesteld. Voor tien van  
de Gelderse Natura 2000-gebieden actualiseren we 
de beheerplannen in 2022. Voor de Veluwe geldt 
bovendien dat er als uitwerking van het Natura 
2000-beheerplan uitvoeringsprogramma’s worden 
opgesteld voor recreatiezonering en voor bos,  
heide, stuifzand, vennen en venen en beken. 

Om de Natura 2000-gebieden te versterken is het, 
naast goed beheer, ook van cruciaal belang om 
problemen zoals verdroging, verzuring en 
vermesting aan te pakken. Verdroging speelt vooral 
in gebieden met natte landnatuur. Stikstofdepositie 
(verzuring en vermesting) vormt een bedreiging 
voor een groot deel van de natuur in Gelderland, 
maar in het bijzonder voor de Natura 2000-gebieden 
Veluwe en Rijntakken. Als provincie werken we aan 
het terugdringen van de stikstofuitstoot via de 
Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Onderdeel 
hiervan is ook de transitie naar natuurinclusieve 
landbouw, in het volgende hoofdstuk gaan we hier 
verder op in.

Natte landnatuur 
Naast landnatuur leveren natte landnatuur en 
wateren zoals beken en vennen ook een belangrijke 
bijdrage aan de biodiversiteit in Gelderland.  
Natte landnatuur is dan ook onderdeel van het 
GNN. We willen natte landnatuur beschermen en  
de waterhuishoudkundige condities in en rond 
natte landnatuur herstellen en op orde houden. 
Door middel van herstel van grondwatersystemen 

in de zandgebieden en natuurlijke peilen in polders 
wordt verdroging tegengegaan. Het is daarbij van 
belang dat water niet direct wordt afgevoerd, maar 
wordt vastgehouden in de bodem en het grondwater. 
Bos en bosschages kunnen daar een bijdrage aan 
leveren, doordat ze bijdragen aan infiltratie en 
absorptie van water in de bodem. Het herstellen  
van het grondwaterpeil speelt niet alleen in 
natuurgebieden, maar is ook belangrijk voor de 
biodiversiteit in landbouwgebieden (hoofdstuk 3). 
Daarnaast leggen we natte ecologische verbindings- 
 zones aan om natuurgebieden met elkaar te 
verbinden en verbeteren we de waterkwaliteit van 
oppervlaktewateren. Hierbij werken we steeds 
samen met onze partners. 

Waternatuur
Als provincie herstellen en beschermen we 
watersystemen met een belangrijke natuurwaarde. 
We maken op dit moment nog onderscheid tussen 
HEN- en SED-wateren, maar vanaf 2021 spreken we 
over Natuurwateren. Alle wateren met voldoende 
ecologische waarde of met de potentie om ecologisch 
waardevol te worden krijgen dan de status 
“natuurwater” en worden onderdeel van het GNN. 
We beschermen en verbeteren de kwaliteit van  
de Natuurwateren en werken hierbij samen met  
de Waterschappen. Waterschappen hebben hierbij 
een belangrijke rol bij het behouden en vergroten 
van de biodiversiteit in hun wateren en water-
gangen. Verdere uitwerking van het waterbeleid  
is te vinden in het Regionaal Waterprogramma van 
de provincie Gelderland. Onderdeel hiervan is ook 
de waterwijzer die als leidraad dient voor het 
beschermen en ontwikkelen van de natuurwateren.

Invasieve exoten
Sinds 2016 is er een Europese verordening in 
werking om het probleem van invasieve exoten aan 
te pakken, onderdeel hiervan is ook een Unielijst 
die aangeeft om welke soorten het gaat. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering is in 
Nederland grotendeels gedecentraliseerd en ligt bij 
de Provincies. We streven ernaar om de verspreiding 
van invasieve exoten te stoppen. Zo doen we 
onderzoek naar invasieve exoten en nemen 
maatregelen om verdere verspreiding te beperken. 
Onze prioriteit ligt hierin bij de Natura 2000 
gebieden en het GNN. Invasieve exoten houden zich 
niet aan grenzen, daarom is regionale samen-
werking belangrijk voor effectieve bestrijding.  
De Gelderse aanpak is uitgewerkt in het Plan  
van aanpak Invasieve Exoten Gelderland.
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Recreatie 
De natuur in Gelderland leent zich volop voor 
allerlei vormen van recreatie. Tegelijkertijd kunnen 
recreatie, verkeer en evenementen leiden tot 
verstoring van dieren en planten. Daarom is het  
van belang dat het evenwicht tussen natuur en 
recreatie in balans blijft. In sommige Gelderse 
natuurgebieden neemt het aantal bezoekers in  
die mate toe dat deze balans niet altijd meer 
gegarandeerd kan worden. Dit kwam ook naar 
voren in de uit -zending ‘Van wie is de natuur?’  
van de Monitor over drukte in Nederlandse 
natuurgebieden en op de Veluwe in het bijzonder.  
De zichtbaarheid van dieren neemt af, populaties 
versnipperen en het voortplantingssucces 
vermindert. Om verdere verstoring door recreatie  
te voorkomen en de bio -diversiteit te beschermen 
worden er in verschillende Natura 2000-gebieden 
maatregelen genomen. 

Dit geldt bijvoorbeeld op de Veluwe waarvoor in  
mei 2020 een plan van aanpak voor recreatie- 
zonering vastgesteld is. We werken hierbij samen 
met gemeenten, terreineigenaren en de recrea-
tiesector. Sommige zones worden vrijgesteld van 
recreatie, zodat kwetsbare flora en fauna de rust  
en ruimte krijgen. De informatievoorziening  
wordt verbeterd en soms worden parkeerplaatsen 
verplaatst en paden verlegd. Voor de gebieden  
waar recreatiezonering nodig is worden de recreatie-
zoneringsplannen door de Gedeputeerde Staten 
vastgesteld als onderdeel van de Natura 2000- 
beheerplannen. 

Toekomstbestendige bossen
We willen de bossen in Gelderland gezonder en 
vitaler maken. Dit doen we door bodemherstel-
maatregelen en antiverdrogingsmaatregelen te 
nemen. Daarnaast zetten we in op het vergroten 
van de biodiversiteit in bossen en werken we toe 
naar meer gemengde bossen. Dit versterkt de 
veerkracht en zorgt ervoor dat de Gelderse bossen 
beter bestand zijn tegen plagen, ziekten en 
klimaatverandering. Ook willen we meer oude 
bomen en meer dood hout in het bos, omdat dit  
de biodiversiteit bevordert. Tenslotte neemt  
de kans op oncontroleerbare natuurbranden toe 
door het veranderende klimaat. Om het bos en haar 
bezoekers hiertegen te beschermen, werken we aan 
een aanpak voor natuurbrandbeheersing, waarbij 
we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke 
oplossingen. 

2.3  Natuurgebieden uitbreiden 
en verbinden

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) beslaat nu met 
ruim 130.000 hectare een kwart van onze provincie 
en wordt volgens de huidige planning in de periode 
van 2020 tot 2025 met 3.500 hectare uitgebreid. 
Meer informatie hierover is te vinden in de notitie 
‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’ uit 
februari 2020. Met de uitbreiding van het GNN 
voldoen we aan de afspraken die zijn gemaakt 
tussen Rijk en provincies in het Natuurpact uit 
2013.Rijk en provincies werken inmiddels ook aan 
een nieuw Programma Natuur, het vervolg op  
het eerdere Natuurpact. Hierin worden nieuwe 
afspraken en ambities vastgesteld, waaronder  
naast kwaliteitsverbetering ook het vergroten van 
het GNN, als onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). 

We ontwikkelen daarnaast ook nieuwe 
natuurgebieden om de bestaande gebieden te 
verbinden en daarmee de samenhang te versterken, 
dit gebeurt in de Groene Ontwikkelingszone (GO).  
In deze zone worden ook de natte en droge 
Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) tussen 
natuurgebieden gerealiseerd. De natuurelementen 
in de EVZ’s worden opgenomen in het GNN.  
Het verbinden en uitbreiden van het GNN heeft tot 
gevolg dat de draagkracht van gebieden toeneemt  
en er meer uitwisseling tussen populaties mogelijk 
is. Daarnaast werken we aan de toename van de 
biodiversiteit buiten het GNN door het versterken 
van de groenblauwe dooradering, hetgeen bijdraagt 
aan de verbondenheid en veerkracht van het GNN. 
In de volgende hoofdstukken gaan we hier verder  
op in.
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3.  Ambitie II: Een grotere 
biodiversiteit en meer 
bomen en bos op  
het platteland

Een aanzienlijk deel van Gelderland bestaat uit  
het landelijk gebied. Een groot gedeelte hiervan is 
ingericht voor landbouw, maar het landelijk gebied 
heeft ook een functie voor onder meer wonen, 
werken, recreatie en energietransitie. Er liggen 
grote kansen voor het vergroten van de bio -
diversiteit op het Gelderse platteland. Het Louis 
Bolk Instituut heeft een conceptueel kader 
ontwikkeld voor het versterken van de biodiversiteit 
in de landbouw (Erisman et al., 2014). Hoewel dit 
conceptueel kader de melkveehouderij als 
uitgangspunt neemt kan het ook breder worden 
toegepast op het landelijk gebied als geheel.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
vier onderling samenhangende niveaus van 
biodiversiteit:

• Functionele agrobiodiversiteit: De kringloop  
als basis voor onder meer bodemkwaliteit en 
biodiversiteit;

• Landschappelijke diversiteit: Groene 
landschapselementen en de fijnmazige 
groenblauwe structuur;

• Brongebieden en verbindingszones: Afstemming 
in een gebied en de grove groenblauwe structuur; 

• Specifieke soorten: Maatregelen voor het behoud 
van specifieke soorten.

De vier pijlers van biodiversiteit op en rond het agrarisch bedrijf

bron: Erisman et al., 2014
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We nemen deze vier pijlers als uitgangspunt om  
de biodiversiteit op het platteland te vergroten.  
Zo werken we onder meer aan het verbeteren van  
de bodemkwaliteit door het terugdringen van 
vermesting en verzuring en het vergroten van  
het vasthoudend vermogen voor water (pijler 
‘Functionele agrobiodiversiteit’).  
Hierbij zoeken we de koppeling met de acties 
rondom droogtebestrijding en het terugdringen  
van de stikstofuitstoot.

Daarnaast liggen er grote kansen voor de bio -
diversiteit in het verbeteren van de groenblauwe 
structuren op het platteland. We realiseren natte  
en droge Ecologische Verbindingszones (EVZ’s)  
om natuurgebieden te verbinden en we hebben 
bepaalde landbouwgebieden aangewezen als 
weidevogelgebieden en rustgebieden voor 
winterganzen (pijler ‘Brongebieden en verbindings- 
zones’). Ook realiseren en verbeteren we leef-
gebieden voor kwetsbare soorten via het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer. Het gaat hierbij 
onder meer om bedreigde vis-, amfibie- en vogel-
soorten (pijler ‘Specifieke soorten’). Daarnaast 
zetten we in op het ecologisch beheren van  
de bermen van wegen en watergangen en streven 
we ernaar om de biodiversiteit in de wateren en 
watergangen te vergroten. We stimuleren de aanleg 
van groene landschapselementen en de realisatie 
van meer natuur buiten het Gelders Natuurnetwerk 
(pijler ‘land schappelijke diversiteit’ en 
‘brongebieden en verbinding’). Hierbij zoeken we  
de koppeling met het creëren van ruimte voor 

water, verdroging en klimaatadaptatie. Tenslotte 
behouden en vergroten we de biodiversiteit op  
het platteland door natuurinclusief te werken bij  
de inpassing van duurzame energieoplossingen. 

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied te 
vergroten werken we binnen de organisatie  
samen met de programma’s Agrifood, Gelderse 
Maatregelen Stikstof (GMS), klimaatadaptatie, 
water, bodem, mobiliteit en Beheer en Onderhoud 
Wegen (BOW). Daarnaast zoeken we de samen-
werking op met gemeenten, waterschappen en 
andere partners. We streven naar een situatie 
waarin het platteland meer bijdraagt aan een 
veerkrachtig biodiversiteitsnetwerk én geschikter  
is voor weidevogels en andere diersoorten die er 
thuishoren. Dit draagt bovendien bij aan de 
leefbaarheid van het platteland en versterkt  
de cultuurhistorische waarde van het platteland, 
zoals het geval is bij het coulisselandschap in  
de Achterhoek. 

Bij het vergroten van de biodiversiteit, het aantal 
bomen en de hoeveelheid bos op het platteland 
onderscheiden we de volgende vijf sporen:
 1)  Het aandeel natuurinclusieve landbouw 

vergroten
 2) De biodiversiteit langs wegen vergroten
 3)  De biodiversiteit in en langs wateren en 

watergangen vergroten
 4)  Zorgen voor meer bomen en groene 

landschapselementen op het platteland
 5)  Zorgen voor een natuurinclusieve 

energietransitie 
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3.1  Het aandeel 
natuurinclusieve  
landbouw vergroten

Een groot gedeelte van het landelijk gebied in 
Gelderland bestaat uit landbouwgebieden.  
Van de boeren met grond in Gelderland werkt 15% 
volledig of gedeeltelijk natuurinclusief (Actieplan 
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, 2019) en 
3,9% biologisch (CBS, Activiteiten van Biologische 
Landbouwbedrijven, 2019). Als provincie streven we 
naar een economisch gezonde, ecologisch duurzame 
en maatschappelijk gewenste land- en tuinbouw-
sector zodat voedselvoorziening ook in de toekomst 
verzekerd is. Een landbouwsector met minder 
vermesting en verzuring en een drastische afname 
in het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zodat  
de bodemkwaliteit verbetert, natuurgebieden 
kunnen herstellen en de achteruitgang van  
insecten stopt. 

Als provincie zetten we daarom in op natuur-
inclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam 
verdienmodel. Meer informatie over hoe we dit  
doen staat uitgewerkt in het Programma Agrifood 
‘Toekomst voor de Gelderse boer’. Natuurinclusieve 
kringlooplandbouw wordt hierin als volgt 
gedefinieerd:  Een economisch rendabel 
landbouwsysteem dat optimaal beheer van 
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in 
bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor ecologische 
functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.

Binnen natuurinclusieve landbouw onderscheiden 
we bovendien de volgende vier verschillende 
niveaus:
 1)  Wettelijk: Er wordt voldaan aan wettelijke 

verplichtingen, verder wordt er in  
de bedrijfsvoering geen rekening gehouden 
met biodiversiteit.

 2)  Basis natuurinclusief: Door op een deel  
van het bedrijf maatregelen te treffen voor 
specifieke soorten wordt biodiversiteit 
bevorderd, bijvoorbeeld door struweel of 
akkerranden aan te leggen, maar ook door 
nestkastjes op te hangen of door 
erfbeplanting.

 3)  Bewust natuurinclusief: Dit is een stap 
richting grondgebondenheid: op het bedrijf 
wordt gestuurd op verbetering van de 
functionele biodiversiteit door verbetering  
van bodem-, gewas- en diercycli, naast  
het ruimte geven voor natuurlijk gedrag van 
dieren, beheer van landschapselementen als 
ondersteuning voor de functionele agrobio-
diversiteit en maatregelen ten aanzien van 
specifieke soorten.

 4)  Best natuurinclusief: Het bedrijf is vergaand 
grondgebonden, waarbij kringlopen 
geoptimaliseerd zijn en natuur en landschap 
onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Er zijn 
bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, robuuste 
koeienrassen en plas-draszones. Deelname in 
een gebiedscollectief met ambitieuze 
gebiedsbeheerplannen voor groenblauwe 
dooradering en soortenbeheer versterken  
de resultaten.

We ondersteunen agrariërs bij het maken van  
de overstap naar natuurinclusieve kringloop-
landbouw en zetten daarbij ook in op relatief 
nieuwe landbouwvormen als agroforestry en 
voedselbossen. Dit zorgt bovendien voor meer 
bomen op het platteland. Daarnaast willen we  
ook de grondgebondenheid van landbouw 
vergroten. Het agrarisch natuur- en landschaps-
beheer (ANLb) is één van de instrumenten, 
eventueel in aangepaste vorm, die de transitie  
naar natuurinclusieve landbouw betaalbaar  
kan maken. 

Culturele normen binnen de Nederlandse landbouw 
vormen nu mogelijk nog een barrière voor boeren 
om over te stappen naar natuurinclusieve 
landbouw. Om een cultuuromslag te bewerk-
stelligen kan het helpen om voorbeelden te laten 
zien van agrariërs die natuurinclusief zijn gaan 
boeren en om inzichtelijk te maken dat natuur-
inclusieve landbouw economisch gunstig kan zijn. 
Daarnaast is het goed om de kennis onder boeren 
over natuurinclusieve landbouw te vergroten en 
ervoor te zorgen dat boeren erkenning vinden bij 
vakgenoten, zoals nu al gebeurt binnen de 
agrarische collectieven (Westerink et al., 2019). 
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3.2  De biodiversiteit langs 
wegen vergroten

Het aantal insectensoorten neemt al jaren sterk af 
en dat terwijl insecten een belangrijke rol vervullen 
bij het bestuiven van bloemen en bij de afbraak van 
dood organisch materiaal. Ook dienen ze als voedsel 
voor dieren hoger in de voedselketen. Bloem- en 
kruidenrijke bermen kunnen een belangrijke bij -
drage leveren aan de biodiversiteit in het algemeen 
en aan de insectendiversiteit in het bijzonder.  
De biodiversiteit langs wegen kan worden vergroot 
door bermen ecologisch te beheren, verstening 
terug te dringen en bermen te verbreden. Dit is  
niet alleen waardevol voor de biodiversiteit in  
de bermen zelf maar ook voor natuur elders,  
omdat bermen kunnen fungeren als verbindend 
element tussen bestaande natuurgebieden. 
Daarnaast is ecologisch bermbeheer van groot 
belang om plaagsoorten als de eikenprocessierups  
te onderdrukken. Als provincie beheren we onze 
bermen al ecologisch sinds de jaren negentig.

Bij ecologisch bermbeheer worden bermen minder 
vaak gemaaid, waardoor insecten en andere kleine 
dieren overleven en kruiden de kans krijgen om te 
bloeien. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van 
inheemse zadenmengsels. We stimuleren andere 
partijen om ons voorbeeld te volgen. Naast bloeiende 
kruiden dragen ook struiken en bomen bij aan  
de bio diversiteit in Gelderland. Ook vanuit het 
oogpunt van klimaatadaptatie, landschap en 
cultuurhistorie zijn bomen waardevol. Daarom 
gaan we bij het beheer en onderhoud van onze 
provinciale wegen zorgvuldig om met de bomen in 
de bermen. We willen kansen benutten om bermen 
langs de provinciale wegen op strategische plaatsen 
te verbreden. Dit vragen we ook van gemeenten. 

3.3  De biodiversiteit in en langs 
wateren en watergangen 
vergroten

Ook ecologisch beheerde dijken en oevers van 
watergangen kunnen een grote bijdrage leveren  
aan de biodiversiteit in Gelderland. Het maakt 
bijvoorbeeld het herstel van zeldzame stroomdal -
-flora met bijbehorende insectensoorten mogelijk. 
Maar ecologisch beheerde dijken en oevers zijn,  
net als wegbermen, niet alleen waardevol als 
reservoir van biodiversiteit op zich, maar ook als 
verbindend element tussen bestaande natuur-
gebieden. Als provincie streven we er dan ook naar 
dat ecologisch beheer steeds meer de standaard 
wordt in Gelderland. 

Ook ín wateren en watergangen zetten we in op  
het vergroten van de biodiversiteit. In lijn met de 
Europese KRW willen we dat alle Gelderse 
oppervlaktewateren in 2027 schoon en gezond zijn, 
hetgeen ook de biodiversiteit ten goede komt. Zo 
willen we bijvoorbeeld het gebruik van mest en 
bestrijdingsmiddelen langs watergangen tegengaan 
en zetten we in op het verhogen van het organische 
stofgehalte in de bodem, zodat watergangen langer 
watervoerend blijven. 

Daarnaast verbeteren we de groenblauwe structuur 
van het platteland door het realiseren van natte 
Ecologische Verbindingszones (EVZ’s). Op kleinere 
schaal proberen we de biodiversiteit te vergroten 
door oevers natuurvriendelijk in te richten. Zowel 
voor het vergroten van de biodiversiteit in wateren 
als de biodiversiteit langs wateren is er een 
belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. 

3.4  Zorgen voor meer bomen en 
groene landschapselementen 
op het platteland

We willen de oppervlakte bos en het aantal bomen 
op het platteland vergroten, deels binnen het 
Gelders Natuurnetwerk (GNN) en deels erbuiten. 
Ook willen we als provincie het behoud en de aanleg 
van landschapselementen stimuleren, evenals  
het gebruik van inheemse soorten en streekeigen 
plantmateriaal. Landschapselementen zoals 
houtwalen, struweelhagen, poelen en lanen zijn 
namelijk karakteristiek voor het Gelderse landschap 
en hebben een belangrijke ecologische waarde:  
er zijn zelfs bedreigde dier- en plantensoorten die 
ervan kunnen profiteren. Daarbij hebben we oog 
voor het behoud van de genetische variatie van 
inheemse bomen en struiken en voor de ver -
bindende functie die landschapselementen voor 
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bepaalde soorten kunnen hebben. Het behoud van 
landschapselementen is niet alleen goed voor de 
biodiversiteit, maar is ook vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt waardevol. Daarnaast draagt het aan -
planten van groen, en van bomen in het bijzonder, 
bij aan de vastlegging van CO2. Om een sterke 
groenblauwe structuur op het platteland te 
realiseren gaan we ook verder met het aanleggen 
van droge Ecologische Verbindingszones (EVZ’s).

3.5  Zorgen voor een 
natuurinclusieve 
energietransitie

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland stellen we 
ons als provincie tot doel dat we in 2030 55% minder 
broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In 2050 willen 
volledig klimaatneutraal zijn. Om dit te bewerk-
stelligen is een vermindering van energieverbruik 
en een transitie naar duurzame opwekking van 
energie nodig. Daarnaast zetten we in op het 
vasthouden van CO2 in bodem en bomen. 

Duurzame energieoplossingen als windturbines  
en zonneparken nemen echter veel ruimte in beslag 
en dit raakt onze leefomgeving. Met onze partners 
zoeken we naar geschikte locaties voor het 
op wekken van duurzame energie. Het kan hier 
bijvoorbeeld gaan om vrijgekomen landbouw-
gronden of langs infrastructuur. Samen stellen  
we Regionale Energiestrategieën (RES) op en  
maken we afspraken over de realisatie. We kiezen  

er als provincie voor om de energieopgave goed  
af te stemmen en te verbinden met onze andere 
opgaven, waaronder biodiversiteit. 

In lijn daarmee richten we ons op een 
natuurinclusieve energietransitie. Dit houdt  
het volgende in:
• We zetten in op mogelijkheden waarbij de 

energietransitie kan bijdragen aan de biodi-
versiteit. Zonnevelden kunnen bijvoorbeeld 
ecologische meerwaarde creëren als ze worden 
gerealiseerd op locaties waar de biodiversiteit 
laag is en goed worden ingepast in het 
landschap. Meer informatie over het inpassen 
en inrichten van zonnevelden is de vinden in de 
ZonneWIJzer van het Gelders Energieakkoord 
(GEA).

• We ondersteunen initiatieven voor duurzame 
energieoplossingen en passen een 
gebiedsgerichte aanpak toe. Een gebiedsgerichte 
aanpak maakt het mogelijk om een situatie te 
creëren waarbij biodiversiteit en energie-
opwekking elkaar versterken. Gemeenten  
zijn daarbij een belangrijke partner.

• We voorkomen de negatieve effecten van 
duurzame energieoplossingen op de natuur  
of beperken deze zoveel mogelijk. Dit doen we 
door middel van mitigerende maatregelen en 
maatregelen om negatieve effecten te 
compenseren. We maken afspraken met Rijk, 
Provincies, Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA), TenneT en groene partijen om  
de negatieve effecten van windparken en 
hoogspanningsverbindingen op vogels en 
vleermuizen te verminderen.  
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4.  Ambitie III: Een grotere 
biodiversiteit en meer 
bomen in stad en dorp 

Dieren en planten stellen specifieke eisen aan hun 
omgeving. Voor veel soorten betekent dit dat je ze 
niet snel binnen de bebouwde kom zult aantreffen. 
Voor deze soorten is het van belang om de juiste 
omstandigheden te behouden of te scheppen in 
natuurgebieden of op het platteland. Er zijn echter 
ook soorten waarvoor juist de stad een belangrijk 
leefgebied is. Egels, eekhoorns en verschillende 
marterachtigen voelen zich bijvoorbeeld thuis in 
steden en dorpen als de juiste omstandigheden 
worden geschapen en hetzelfde geldt voor allerlei 
insectensoorten. Sommige vleermuissoorten,  
zoals de gewone dwergvleermuis, zijn zelfs volledig 
afhankelijk van gebouwen in de stad voor nest-  
en schuilgelegenheden. Voor verschillende vogel-
soorten geldt hetzelfde. Huismus, huiszwaluw en 
gierzwaluw nestelen bijvoorbeeld graag in de stad, 
slechtvalken nestelen op hoge gebouwen en ook  
de merel, spreeuw en stadsduif doen het goed in 
bebouwd gebied. Zo zijn er nog veel meer 
voorbeelden te noemen. 

Ook steden en dorpen hebben dus de potentie om 
onderdak te bieden aan veel soorten en daarmee  
bij te dragen aan de biodiversiteit in Gelderland. 
Verschillende in stedelijk gebied levende dier-  
en plantensoorten worden beschermd door de Wet 
Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming 
verbiedt het toebrengen van schade aan de 
beschermde soorten en hun verblijfplaatsen.  
Bij het isoleren, verbouwen en slopen van gebouwen 
is het dus verplicht om rekening te houden met 
aanwezige soorten en is een ontheffing in veel 
gevallen vereist. Te vaak wordt hier echter aan 
voorbijgegaan, met als gevolg dat de aanwezige 
dier- en plantensoorten en verblijfplaatsen van 
dieren worden beschadigd. Dit speelt niet alleen  
in de stad, maar ook op het platteland.

Om de biodiversiteit in steden en dorpen te 
vergroten is het van belang dat de juiste omstandig- 
 heden worden gecreëerd, waaronder een uitgebreide 
groenblauwe structuur waardoor parken en andere 
groene plekken in de stad met elkaar en het buiten-
gebied worden verbonden. Er liggen veel kansen om 
bestaand bebouwd gebied te vergroenen.  
Onder vergroenen verstaan we het vervangen  
van verharding of ecologisch laagwaardig groen 

door ecologisch hoogwaardig groen. Hoogwaardig 
ecologisch groen wordt onder meer gekenmerkt 
door een grote diversiteit aan inheemse kruid-, 
struik en boomsoorten. Maar nog effectiever  
dan vergroening is het om al in een eerder  
stadium rekening te houden met biodiversiteit. 
Door natuurinclusief te bouwen en te renoveren  
en biodiversiteit al in de ontwerpfase mee te  
nemen zijn maatregelen het meest efficient en 
hebben ze de grootste impact.    

Vergroening levert echter niet alleen winst op  
voor de biodiversiteit, het biedt ook nieuwe kansen 
voor recreatie en draagt bij aan de leefbaarheid. 
Door de realisatie van nieuwe groenstroken en 
parken in steden en dorpen kunnen mensen 
dichterbij huis recreëren in het groen, hetgeen 
gunstig kan uitpakken voor de recreatiedruk op 
natuurgebieden. Daarnaast helpt beplanting bij  
het beperken van problemen als hittestress en 
wateroverlast en draagt biodivers groen bij aan  
het bestrijden van de eikenprocessierups. 
Onderzoeken laten bovendien zien dat de aan -
wezigheid van groen in de omgeving bijdraagt aan 
de gezondheid van inwoners. Een groene omgeving 
nodigt uit om te bewegen en is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. Tenslotte kan 
vergroening ook bijdragen aan de energietransitie. 
Groene daken en gevels hebben een isolerende 
werking waardoor in gebouwen minder energie 
wordt verbruikt en zonnepanelen werken efficiënter 
wanneer ze op een groen dak worden geplaatst. 

Als provincie zetten we daarom in op het vergroten 
van de biodiversiteit in de Gelderse steden en 
dorpen. Binnen de organisatie trekken we hierin 
samen op met de programma’s Klimaatadaptatie, 
Wonen, SteenGoed Benutten, Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen en Sport. Daarnaast zoeken we 
de samenwerking op met gemeenten en andere 
partners. We maken hierbij onderscheid tussen  
de volgende sporen: 
 1)  Een grotere biodiversiteit en meer bomen in 

winkelgebieden en woonwijken 
 2)  Een grotere biodiversiteit en meer bomen op 

bedrijventerreinen
 3)  Een grotere biodiversiteit en meer bomen op 

schoolpleinen en sportterreinen



28 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit

4.1  De biodiversiteit en het aantal bomen in  
winkelgebieden en woonwijken vergroten

Stadscentra, dorpscentra en woonwijken zijn nu 
nog vaak overwegend versteend met als gevolg dat 
het hitteeilandeffect op deze plekken het meest 
urgent. Het aanleggen van groen verbetert de 
leefbaarheid en mensen voelen zich gelukkiger en 
gezonder. Het draagt bij aan de biodiversiteit en 
zorgt ervoor dat steden en dorpen beter bestand zijn 
tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Als 
provincie willen we daarom bestaande Gelderse 
winkelgebieden en woonwijken vergroenen en 
stimuleren dat biodiversiteit en groen al vanaf het 
begin worden meegenomen bij de ontwikkeling van 
nieuwe wijken. 

Maatregelen als het realiseren van groene daken en 
gevels, faunavoorzieningen en open water kunnen 
het verschil maken. Hetzelfde geldt voor het meer 
biodivers maken van bestaand groen en de aanleg 
van nieuwe groenstroken en parken (zie ook onze 
brochures voor het vergroenen van winkelcentra en 
woonwijken). Om dit alles te bewerkstelligen 
werken we samen met de Gelderse gemeenten en 
ondersteunen hen bij het vergroenen van steden en 
dorpen. Daarnaast moedigen we de Gelderlanders 
aan om hun eigen balkon of tuin te vergroenen. 
Tegels eruit, planten en kruiden erin: dat is goed 
voor mens en dier. We gaan hier verder op in bij 
ambitie IV (hoofdstuk 5). 

https://www.gelderland.nl/Natuur/Biodiversiteit-meer-groen-in-Gelderland
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4.2  De biodiversiteit en  
het aantal bomen op 
bedrijventerreinen 
vergroten

De bedrijventerreinen in Gelderland beslaan  
samen bijna 8.000 hectare en zijn goed voor 30% 
van de werkgelegenheid. Het vergroenen van 
bedrijventerreinen kan daarmee veel impact hebben  
op de biodiversiteiten zorgen voor verkoeling en  
het vasthouden en afvoeren van water. Groen biedt 
kansen voor pauzewandelingen en andere recreatie 
en draagt bij aan het fysieke en mentale welzijn van 
werknemers. Tenslotte zorgt de aanleg van groen  
op bedrijventerreinen ook voor een verhoging van 
de vastgoedwaarde. 

Onder meer door het realiseren van tijdelijke 
natuur, het planten van inheemse bomen,  
het vergroenen van gebouwen en het vervangen  
van verharding op parkeerplaatsen door (half-)  
open verharding worden bedrijventerreinen 
aantrekkelijker en groener. Meer informatie  
over maatregelen waar je aan kunt denken bij 
vergroenen is te vinden in onze brochure voor  
het vergroenen van bedrijventerreinen.  
We stimuleren de vergroening van bedrijven-
terreinen en geven succesvolle voorbeelden een 
podium. We maken hierbij onderscheid tussen 
individuele bedrijven, bestaande bedrijven-
terreinen en nog te realiseren bedrijventerreinen. 

4.3  De biodiversiteit en  
het aantal bomen op 
schoolpleinen, 
sportterreinen en 
recreatieparken vergroten

Het vergroenen van schoolpleinen, sportterreinen 
en recreatieparken draagt bij aan de biodiversiteit 
en vermindert water- en hitteproblemen. 
Onderzoek laat bovendien zien dat er op groene 
schoolpleinen minder wordt gepest en meer wordt 
bewogen (De Vriest et al., 2017). Daarnaast zien 
groene schoolpleinen er simpelweg aantrekkelijker 
uit dan volledig versteende pleinen. | 
Waar schoolpleinen eerder nog overwegend uit 
tegels bestonden, hebben veel Gelderse school-
pleinen de afgelopen jaren al een vergroening 
ondergaan. We gaan verder met het stimuleren  
van scholen om hun schoolpleinen te vergroenen, 
buitenlessen te verzorgen en aandacht te besteden 
aan biodiversiteit. Dit draagt namelijk ook bij aan 
de bewustwording onder kinderen van de waarde 
van natuur en groen. Ten aanzien van sport 
ondersteunen we pilots die in het teken staan  
van het vergroenen van sportterreinen en het 
verbinden van sport en natuur, hierbij werken  
we onder meer samen met NOC*NSF. Daarnaast 
zetten we de komende jaren in op het faciliteren  
en stimuleren van het vergroenen van 
recreatieparken. 

https://www.gelderland.nl/Natuur/Biodiversiteit-meer-groen-in-Gelderland
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5.  Ambitie IV: Een grotere 
betrokkenheid van inwoners 
bij natuur en groen

Natuur en een goede kwaliteit van leven zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groene 
leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en het 
welzijn van mensen en nodigt uit om te bewegen  
en te sporten. We vinden het belangrijk dat 
Gelderlanders zich bewust zijn van de waarde van 
biodiversiteit en een groene leefomgeving en we 
willen de betrokken heid van inwoners bij natuur  
en groen vergroten. 

Om dit te bereiken informeren we mensen over  
de (waarde van de) Gelderse natuur en brengen  
we de natuur dichter bij onze inwoners. Op deze 
manier creëren we draagvlak onder inwoners voor 
ons natuurbeleid. Draagvlak en bewustzijn vormen 
vervolgens de basis voor een actieve houding om je 
ook zelf in te zetten voor meer biodiversiteit in 
Gelderland. We onderscheiden de volgende sporen: 
 1)  Het draagvlak onder inwoners voor het 

behouden en vergroten van de biodiversiteit 
versterken

 2)  Bewerkstelligen dat meer inwoners zich 
inzetten voor het behouden en vergroten van 
de biodiversiteit

De groene leefomgeving is van belang voor iedereen, 
daarom richten we ons op alle Gelderlanders. 
Daarnaast zetten we ons extra in voor drie specifieke 
bewonersgroepen om nog meer effect te hebben.  
Dit zijn (1) inwoners met beperkte kennis van en 
betrokkenheid bij natuur, maar wel relatief gemak-
kelijk te motiveren zijn om een bijdrage te leveren; 
(2) kinderen en jongeren, grofweg tussen 4 en 18 
jaar; en (3) inwoners die al actief zijn als vrijwilliger 
of in burgerinitiatieven, of hier interesse in hebben. 
Om deze groepen te bereiken werken we nauw 
samen met onze Gelderse Natuurpartners. We 
ondersteunen natuurorganisaties en met IVN, 
Natuur en Milieu Gelderland en Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland (SLG) stemmen we 
bovendien de invulling van hun (meer)jarenpro-
gramma’s af.

5.1  Het draagvlak onder 
inwoners voor het behouden 
en vergroten van de 
biodiversiteit versterken

Als provincie willen we het draagvlak voor natuur 
vergroten onder onze inwoners. Om dit te bereiken 
is het allereerst belangrijk om ervoor te zorgen dat 
inwoners zich bewust zijn van de waarde van 
natuur en het belang van biodiversiteit. Dit doen  
we door inwoners hierover te informeren en ons 
beleid vervolgens goed uit te leggen. Ook betrekken 
we inwoners bij gebiedsprocessen, bij beleids-
veranderingen en bij projecten van partne-
rorganisaties. We brengen de natuur ook letterlijk 
dichterbij de mensen door steden en dorpen te 
vergroenen en bestaande natuur toegankelijker  
te maken. 

5.2  Bewerkstelligen dat meer 
inwoners zich inzetten voor 
het behouden en vergroten 
van de biodiversiteit

We willen onze inwoners stimuleren om zich  
actief in te zetten voor de natuur en biodiversiteit  
in Gelderland. Met het plaatsen van vogelhuisjes  
en insectenhotels en het vervangen van tegels en 
gazon voor inheemse beplanting in je wijk of tuin 
kun je als individu al een verschil maken.  
Negatief handelen, zoals het uitzetten van exoten, 
willen we voorkomen. We faciliteren lokale burger-
initiatieven en vrijwilligersgroepen en door 
succesvolle voorbeelden een podium te bieden 
proberen we andere inwoners te inspireren om 
hetzelfde te doen. Ook gaan we door met het  
ondersteunen van vrijwilligers in Gelderland,  
die bijvoorbeeld actief zijn bij Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG), IVN, 
landgoedeigenaren, terreinbeherende organisaties 
(TBO’s), waterschappen en gemeenten. 
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6.  Strategische lijnen
Bij het bereiken van de doelen uit dit Uitvoerings-
programma Biodiversiteit maken we gebruik van 
zes strategische lijnen. Deze strategische lijnen 
vormen de basis van ons werk en komen in meer  
of mindere mate terug bij alles wat we doen:
 1) Integraal werken
 2) Instrumenten effectief inzetten
 3) Gebiedsgericht werken
 4) Effectief communiceren
 5) Participatie faciliteren
 6) Monitoren, evalueren en bijstellen

6.1 Integraal werken
Wij zetten in op een integrale aanpak op alle 
niveaus. Biodiversiteit houdt niet op bij de grenzen 
van natuurgebieden, daarom is het van belang om 
ook buiten natuurgebieden rekening te houden met 
biodiversiteit. Natuurinclusief handelen kan leiden 
tot een win-winsituatie en we streven er dan ook 
naar dat natuurinclusief werken de norm wordt.  
We geven als overheden het goede voorbeeld en  
we maken slimme combinaties met andere  
thema’s en beleidsterreinen, in het bijzonder  
met de andere duurzaamheidsthema’s. 

Overheden geven het goede voorbeeld
Integraal werken kan leiden tot een situatie waar 
zowel de natuur als de mensen beter van wordt.  
Dit vereist een cultuuromslag van het huidige 
overwegend natuurexclusieve werken naar een 
werkwijze waarbij natuur en biodiversiteit al vanaf 
het begin worden meegenomen. In de eerste plaats 
betekent dit dat de Gelderse overheden het goede 
voorbeeld geven wat betreft natuurinclusief werken. 
Om deze situatie te bereiken is het van belang om 
het thema biodiversiteit op zoveel mogelijk plekken 
onder de aandacht te brengen en te verbinden aan 
onderwerpen als waterbeheer, mobiliteit, 
woningbouw, bedrijventerreinen en landbouw.

Slimme combinaties maken
Een andere effectieve manier om een integrale 
aanpak te bevorderen is het maken van slimme 
combinaties. Het is altijd van belang om rekening  
te houden met biodiversiteit, maar voor sommige 
thema’s is natuurinclusief werken extra waardevol. 
Zo kan infrastructuur bijdragen aan de bio -
diversiteit via ecologisch bermbeheer en kan  
de biodiversiteit in de bebouwde kom omhoog  
door natuurinclusief te bouwen. Ook worden er al 
slimme combinaties gemaakt tussen biodiversiteit 
en landbouw, in de vorm van natuurinclusieve 
landbouw en het agrarisch natuur- en landschaps-
beheer. Naast deze twee voorbeelden zijn er nog  
veel meer slimme combinaties te maken.

Samenwerken aan de duurzaamheidsthema’s
Kansrijke combinaties doen zich ook voor op  
het vlak van duurzaamheid. In hoofdstuk 1 gingen 
we al kort in op de samenhang tussen de duurzaam-
heidsthema’s. Door de samenwerking op te zoeken 
met thema’s als klimaat, circulaire economie, 
energietransitie en klimaatadaptatie kunnen  
we Gelderland toekomstbestendiger maken.  
Bij klimaatadaptatie geldt bijvoorbeeld dat groen 
kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken  
van steden, vanwege de functie van groen bij de 
afvoer en opname van water en het voorkomen van 
hittestress, door schaduw en verdamping. Het zou 
een gemiste kans zijn om hier biodiversiteit buiten 
beschouwing te laten. Daarnaast kunnen bomen en 
bos een rol spelen bij het tegengaan van klimaat-
verandering, doordat bomen CO2 als koolstof 
vastleggen in het hout. Op deze manier draagt  
het behouden en aanplanten van bomen bij aan  
het verlagen van de hoge CO2 concentraties in  
de atmosfeer. Ook bouwen met hout is beter voor 
het klimaat dan traditioneel bouwen, omdat hierbij 
minder CO2 wordt uitgestoten, mits er gebruik is 
gemaakt van duurzaam hout en voldoende nieuwe 
bomen worden aangeplant. Zo zijn er nog talloze 
andere voorbeelden waar de duurzaamheidsthema’s 
elkaar kunnen versterken. We gaan op zoek naar 
deze kansen en bundelen onze krachten en opgaven 
waar dat kan.

6.2  Instrumenten effectief 
inzetten 

Zoals ook de Kadernota ‘Gaan voor Gaaf Gelderland’ 
omschrijft zijn er drie uitgangspunten van belang 
bij het werk dat we doen als provincie: ambitie, 
resultaat en impact. De ambities uit de Omgevings -
-visie staan centraal bij het werk dat we doen en 
staan daarmee boven de sectorale belangen. 
Daarnaast moet het resultaat bepalend zijn bij  
de keuze welke rol we als provincie pakken.  
Dit betekent dat we soms zelf een leidende rol 
vervullen en in andere situaties onze partners of 
inwoners stimuleren of ondersteunen. Tenslotte 
moet de impact centraal staan in ons dagelijks 
werk. Regels of instrumenten zijn geen doel op 
zich, we kiezen voor de meest effectieve aanpak.  
De Kadernota laat zien dat dit overeenkomt met  
de rol die onze partners en inwoners van ons 
verlangen. Afhankelijk van onze belangen en ons 
netwerk bepalen we welke van de volgende rollen 
we oppakken als provincie: loslaten, faciliteren, 
stimuleren, regisseren of reguleren. 

Vervolgens kijken we naar onze instrumenten:  
we maken gebruik van bestaande instrumenten,  
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of ontwikkelen nieuwe. We maken onderscheid 
tussen de volgende vier soorten instrumenten:  
(1) Bestuurlijke (prestatie-)afspraken;  
(2) communicatie, kennisverwerving en -deling;  
(3) financieel instrumentarium; en (4) regelgeving. 
De instrumenten worden op elkaar afgestemd en 
integraal ingezet voor een maximaal effect. Als het 
nodig is handhaven we de Omgevingsverordening 
en de Wet Natuurbescherming om te komen tot een 
aanvaardbare naleving, maar primair zetten we in 
op het delen van kennis en het creëren van 
bewustzijn. Dit doen we bijvoorbeeld door middel 
van kennis- en netwerkbijeenkomsten, challenges, 
expertpools of pilots. Ook proberen we partijen in 
een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar te brengen, 
bijvoorbeeld om te komen tot een samenwerkings-
overeenkomst (SOK). Om onze doelen te bereiken 
gebruiken en ontwikkelen we instrumenten die het 
beste aansluiten bij het doel.  

6.3  Gebiedsgericht  
(samen)werken

De derde strategische lijn is gebiedsgericht werken. 
Gelderland kent veel verschillende streken, steden, 
dorpen en landschappen. Ook kan de betrokkenheid 
van stakeholders en partners per gebied verschillen. 
Dat betekent dat er niet één aanpak is die overal 
toepasbaar is, maar dat per gebied moet worden 
gekeken welke maatregelen effectief zijn. Dit doen 
we nu al op verschillende schaalniveaus en 
afhankelijk van de situatie werken we op het 
schaalniveau dat het meest relevant en effectief is. 

Zo heeft de provincie in samenwerking met de 
betreffende regio’s voor elk gebied in Gelderland  
een gebiedsagenda ontwikkeld, waarbij we  
de volgende gebieden onderscheiden: Achterhoek, 
Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, Foodvalley, 

Gelderse Corridor en Veluwe. Onderdeel van  
de gebiedsagenda van de Veluwe is bijvoorbeeld  
de ontwikkeling van het recreatiezoneringsplan  
dat bijdraagt aan het herstel van kwetsbare dier-  
en plantensoorten aldaar. Daarnaast zijn er Regio 
Deals gesloten tussen Rijk, provincie en andere 
partijen om de opgaven die in de verschillende 
Gelderse regio’s spelen op te lossen. De Regio Deal 
Foodvalley staat bijvoorbeeld in het teken van de 
“Versnelling van de transitie naar een duurzaam en 
gezond voedselsysteem”, hetgeen ook van belang is 
voor de biodiversiteit in Gelderland, terwijl de Regio 
Deal Veluwe gericht is op het toekomst bestendig en 
vitaal maken van de economie, leef omgeving en de 
natuur op de Veluwe. Ook bij de Gelderse 
Maatregelen Stikstof passen we een gebieds gerichte 
aanpak toe, daarbij maken we onderscheid tussen 
Veluwe, Achterhoek en Rijntakken.

Op lokaal niveau werken we al gebiedsgericht in  
de vorm van gebiedsprocessen, waarbij een gebied 
opnieuw wordt ingericht. We werken nu in meer 
dan 35 gebiedsprocessen aan de afronding van het 
GNN en in de 15 Natura 2000-gebieden werken we 
aan het verbeteren van de bestaande natuur.  
In andere gebiedsprocessen zoeken we naar een 
balans tussen uiteenlopende functies, zoals 
waterveiligheid, rijke natuur, duurzame landbouw, 
bedrijvigheid, cultuurhistorie en recreatie.  
Een voorbeeld hiervan is het Rivierklimaatpark 
IJsselpoort. Het verschilt per locatie welke rol we  
als provincie oppakken. Dit betekent dat we soms 
als initiatiefnemer optreden, terwijl we in andere 
gevallen vooral volgend zijn. Hoeveel ruimte er is 
voor inspraak en participatie verschilt per situatie. 
In veel gevallen bieden we veel handelings-
perspectief, dan krijgen inwoners ruimte om zelf 
initiatieven aan te dragen en neemt de Provincie 
enkel een ondersteunende rol aan. 
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Gebiedsprocessen in Gelderland voor het verbeteren van  
bestaande natuur en de realisatie van nieuwe natuur. 

6.4 Effectief communiceren
Voor het vergroten van de biodiversiteit in 
Gelderland is het cruciaal dat voorbij de grenzen  
van natuurgebieden wordt gekeken. Om de bio -
diversiteit ook op het platteland en in de steden  
en dorpen te vergroten is het van belang dat de 
inwoners van Gelderland zich bewust zijn van de 
waarde van een groene en biodiverse leefomgeving. 
Wanneer mensen positief tegenover biodi-versiteit 
staan zijn zij bovendien eerder geneigd om zich in  
te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit in 
Gelderland. Wij zetten onze communicatie -
middelen effectief in om bewustzijn te creëren en 
verschillende groepen te informeren over de waarde 
van biodiversiteit. Daarnaast ondersteunen we onze 
partners in hun communicatie hierover.  

Doelgroepen
In onze communicatie maken we specifiek 
onderscheid tussen zeven verschillende 
doelgroepen, dit zijn in willekeurige volgorde:  
1) Inwoners van Gelderland; 2) Vrijwilligers;  
3) Ondernemers (o.a. bedrijven, landbouw, 
recreatie); 4) Andere overheden (o.a. bestuurders en 
ambtenaren van ge-meenten en waterschappen);  
5) Onze natuurpartners (o.a. natuurorganisaties, 
terreinbeheerders, soortenverenigingen en 

collectieven; 6) belangenorganisaties; en  
7) belanghebbenden. De kennis en kunde op  
het vlak van biodiversiteit varieert onder deze 
doelgroepen, daar passen we onze communicatie  
op aan. 

Communicatiestrategie
We hebben onze communicatieaanpak uitgewerkt 
in de communicatiestrategie van het Programma 
Natuur. Onze communicatiestrategie is gericht  
op het informeren, betrekken, faciliteren, 
ondersteunen en inspireren van de specifieke 
doelgroepen. Waar mogelijk zoeken we de 
samenwerking op en maken we gebruik van  
de bestaande communicatiekanalen van onze  
partners. Daarnaast gebruiken we onze eigen 
kanalen om onze ambities kenbaar te maken en 
onze inwoners te informeren. We stemmen onze 
communicatie af met de andere programma’s  
van de provincie en werken samen wanneer er 
raakvlakken zijn, zoals bij klimaatadaptatie. 
Wanneer het meerwaarde heeft, organiseren  
we ook evenementen, challenges, of een prijs-
uitreiking. De doelen variëren per doelgroep wat 
maakt dat de uitwerking van de communicatie 
steeds maatwerk is. Per activiteit bekijken we  
welke communicatieinzet het meest effectief is  
en wie het uitvoert. 
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6.5 Participatie faciliteren
In lijn met het coalitieakkoord ‘Samen voor 
Gelderland’ zien we participatie niet als een doel  
op zich, maar als een middel om te komen tot 
plannen waar draagvlak voor is onder onze 
inwoners. We willen dat onze wetten, regels en 
plannen goed aansluiten bij de belangen van  
de Gelderse samenleving. Daarom zetten we 
participatie veelvuldig in, zowel in de beleids-
vormende als in de uitvoerende fase. Hierbij 
hanteren we als provincie geen vaste participatie-
ladder. Een ladder die vaak gebruikt wordt is  
de ladder van de Nationale Ombudsman,  
deze onderscheid in toenemende mate van 
participatie de volgende participatieniveaus:  
1) informeren; 2) raadplegen; 3) adviseren;  
4) coproduceren; en 5) meebeslissen. Het kan  
hierbij gaan om participatie door inwoners, maar 
ook instellingen, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties of andere overheden kunnen 
participeren. Afhankelijk van de situatie  
beoordelen we welk niveau van participatie  
het meest geschikt is en wie of welke groepen 
kunnen participeren. 

In 2017 deed de Rekenkamer Oost-Nederland een 
onderzoek naar burgerparticipatie bij twee Gelderse 
infrastructurele projecten (Schaaf en Willigenburg, 
2017). In december 2017 besloot Provinciale Staten 
om de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport 
werden gedaan over te nemen. Onderdeel van de 
aanbevelingen was onder meer het ontwikkelen van 
een kader voor inwonerparticipatie bij plannen met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving. Dit kader 
wordt op dit moment uitgewerkt en heet de Gelderse 
participatieaanpak. In de Statenbrief van september 
2020 (PS2020-635) werd de hoop uitgesproken om  
de Gelderse participatieaanpak eind 2020 vast te 
stellen. 

6.6  Monitoren, evalueren en 
bijstellen

Bij de implementatie van het Uitvoeringspro-
gramma Biodiversiteit streven we ernaar om ons 
instrumentarium zo effectief mogelijk in te  
zetten. Hierbij is het van belang dat we effectieve 
instrumenten behouden en minder effectieve 
instrumenten verruilen voor andere. Om dit te 
bewerkstelligen maken we gebruik van een iteratief 
proces, bestaande uit monitoren, evalueren en 
bijstellen. We monitoren de effectiviteit van de 
instrumenten, evalueren de resultaten en besluiten 
op basis daarvan of het nodig is om de inzet van 
instrumenten aan te passen. In hoofdstuk 7 
beschrijven we per actie hoe we de effectiviteit van 
de ingezette instrumenten monitoren. Afhankelijk 
van de actie vindt monitoring plaats op basis van 
biodiversiteitsmetingen of op basis van Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI’s). In een jaarlijks rapport 
beschrijven we de voortgang van het bereiken van 
de ambities en doelen. 

Natuurpact, Natura 2000 en ANLB
In lijn met de Omgevingsvisie streven we ernaar om 
75% van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
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te hebben behaald in 2030. De voortgang hiervan 
wordt periodiek gemonitord via de evaluatie van  
het Natuurpact en via de Staat van de Natuur.  
De eerste evaluaties van het Natuurpact voerden het 
PBL en WUR al uit in 2017 en 2020 en vervolg-
metingen vinden plaats in 2020, 2023, 2026 en 2029. 
Voor de Staat van de Natuur (BIJ12 bronhouder,  
geeft opdracht aan CBS om dit te meten) geldt dat 
publicatie van de resultaten plaatsvindt in 2021, 
2024, 2027 en 2030. 

Voor het monitoren van de Natura 2000 gebieden 
hebben Rijk, provincies en natuurbeheerders  
samen de “Werkwijze Monitoring Beoordeling 
Natuurnetwerk – Natura 2000/PAS” ontwikkeld. 
Deze aanpak is voor het laatst herzien in 2018 en 
omschrijft de werkwijze voor het monitoren van 
de natuur en het beoordelen van de natuurkwaliteit. 
Afhankelijk van het gebied liggen de taken voor 
monitoring bij de gebiedsbeheerder of de provincie. 

Voor het monitoren van gebieden die worden 
beheerd via Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLB) worden drie protocollen gebruikt. Het gaat 
hier om de protocollen voor beheermonitoring van 
weidevogels, van akkervogels, en van droge en natte 
dooradering. De doelsoorten zijn ook hier de soorten 
die worden beschermd op grond van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. 

Kritische Prestatie Indicatoren
De effecten van maatregelen op biodiversiteit  
zijn vaak pas zichtbaar op de lange termijn en  
zijn bovendien afhankelijk van allerlei externe 
factoren. Daarom is het niet altijd mogelijk om  
de biodiversiteitswinst als gevolg van de genomen 
maatregelen direct in kaart te brengen. Daarom 
monitoren we ook met behulp van Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI’s). We meten hierbij  
niet de biodiversiteit, zoals we doen voor de 
Omgevingsvisie (bijvoorbeeld het aantal 
diersoorten, of de grootte van een populatie),  
maar gebruiken indicatoren waarvan aangenomen 
kan worden dat ze samenhangen met de 
biodiversiteit. We kiezen hierbij indicatoren 
waarvan het verband met de biodiversiteit  
het sterkst is, of we laten onderzoeken hoe sterk 
deze verbanden zijn. Voorbeelden van KPI’s zijn  
het aantal hectares gerealiseerde nieuwe natuur, 
het aantal groene schoolpleinen, of de oppervlakte 
ecologisch beheerde bermen in Gelderland.
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7. Uitvoering
Eerdere hoofdstukken beschreven de ambities en 
sporen die centraal staan in dit Uitvoeringspro-
gramma Biodiversiteit. Onderstaande tabellen 
geven per spoor aan welke acties we ondernemen  
en welke instrumenten we daarvoor inzetten.  
Het gaat hierbij om instrumenten als regelgeving, 
bestuurlijke (prestatie-) afspraken, financieel 

instrumentarium en kennisdeling en -werving.  
De communicatie-inzet bij de verschillende sporen 
is niet opgenomen in de tabellen. Per actie en 
instrument bekijken we of en op welke manier  
we communicatie inzetten, hierbij nemen we  
de communicatiestrategie als uitgangspunt.  

7.1 Ambitie I: Sterkere natuurgebieden en vitaler bos

7. Uitvoering 
Eerdere hoofdstukken beschreven de ambities en sporen die centraal staan in dit 
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Onderstaande tabellen geven per spoor aan welke acties we 
ondernemen en welke instrumenten we daarvoor inzetten. Het gaat hierbij om instrumenten als 
regelgeving, bestuurlijke (prestatie-) afspraken, financieel instrumentarium en kennisdeling en -
werving. De communicatie-inzet bij de verschillende sporen is niet opgenomen in de tabellen. Per 
actie en instrument bekijken we of en op welke manier we communicatie inzetten, hierbij nemen 
we de communicatiestrategie als uitgangspunt.  
 
7.1 Ambitie I: Sterkere natuurgebieden en vitaler bos 
 

 
Spoor 1: 

 
De natuur beschermen 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
De biodiversiteit 
beschermen 
(gebieden, soorten 
en 
houtopstanden).   
[door 
Vergunningverlening, 
Toezicht en 
Handhaving (VTH)] 

Wet natuurbescherming 
(Wnb) 
[lopend] 

Reguleren 
(vergunningverlening) 

Gemeenten, waterschappen, burgers, 
bedrijven, omgevingsdiensten,:  
Ontheffings-/vergunningsaanvraag  

Het Gelders 
Natuurnetwerk 
(GNN) en de 
Natura 2000-
gebieden 
beschermen. 
[i.s.m. VTH en 
Ruimte] 

Omgevingsverordening – 
beschermt het GNN en de 
beschermingszones voor 
natte landnatuur  
[lopend, gaat in 2021 in] 

Reguleren,  
faciliteren  

Gemeenten:  
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
toetsen aan de 
Omgevingsverordening 

Vogel- en Habitatrichtlijn 
(via Wnb) – beschermen 
Natura 2000-gebieden 
[lopend] 

Reguleren  Burgers en bedrijven:  
Ontheffings/vergunningsaanvraag  
Gemeenten: 
Vergunningverlening 

 ‘Samenwerkingsprogramma 
toezicht en handhaving 
groen’ 

Regisseren Gemeenten, waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Toezicht en handhaving 

Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL) – voor 
naleving (toezicht en hand-
having) 

 
[lopend] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Toezicht en handhaving 

Aantasting van 
kernkwaliteiten 
van gebieden en 
streken 
voorkomen.  
[ism Ruimte] 

Omgevingsverordening 2022 
[lopend] 

Reguleren N.v.t. 

De 
Kernkwaliteiten 
van de Groene 
Ontwikkelingszone 
(GO) beschermen 
en verevening van 
de GO mogelijk 
maken (na 
realisatie worden 
deze onderdelen 
toegevoegd aan het 
GNN). 
[ism Ruimte] 
 
 
 
 

Omgevingsverordening  
[lopend] 

Reguleren Gemeenten:  
Vergunningverlening en 
bestemmingsplannen  
Initiatiefnemers: 
Uitvoeren 

Onderzoek naar nieuwe 
instrumenten t.b.v. 
compensatie voor aantasting 
van kernkwaliteiten 
(aanvullend aan de 
bestaande compensatiepool) 
[gestart met pilot najaar 2020] 

Uitvoeren N.v.t. 



40 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit

 
Stimuleren dat 
andere overheden 
de staat van 
instandhouding 
van soorten 
verbeteren. 
[door VTH ism 
Natuur] 

Regels Ruimte voor Gelder-
land (RRvG) – Subsidierege-
ling voor opstellen Soorten-
managementplan (SMP) 
[sinds 2020 in RRvG] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten en waterschappen:  
Uitvoeren 

(Meer) voorlichting geven 
over soortbescherming 
 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten en initiatiefnemers: 
Meewerken, uitvoeren  

Stimuleren dat 
gemeenten een 
biodiversiteitsplan 
opstellen.

 

 

RRvG - Subsidieregeling 
Biodiversiteit en Landschap 
voor het opstellen van een 
biodiversiteitsplan

 

[sinds 2020 in RRvG]

 
 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten:  
Uitvoeren 

Stimuleren dat er 
maatregelen 
worden genomen 
om prioritaire 
soorten te 
behouden. 

RRvG - Subsidieregeling voor 
behoud en ontwikkeling van 
prioritaire soorten 
[bestaand] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen en 
natuurbeheerders en -organisaties:  
Uitvoeren 

Invasieve exoten 
bestrijden. 

RRvG - Subsidieregeling  voor 
het opstellen van een 
gebiedsplan (plan van 
aanpak) 
[bestaand] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten en waterschappen:  
Uitvoeren 

RRvG - Subsidieregeling voor 
maatregelen tegen invasieve 
exoten 
[bestaand] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 

Onderzoek naar de meest 
effectieve bestrijding van 
invasieve exoten 

Uitvoeren N.v.t. 

Inspelen op 
ontwikkelingen en 
kansen. Huidige 
instrumenten 
verbeteren en 
indien nodig 
nieuwe 
instrumenten 
inzetten.  
[i.s.m. VTH en 
Ruimte] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -organisaties en 
andere partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

 
• Alle Gelderse gemeenten hebben een biodiversiteitsplan in 2030. 

 
Monitoring 
 

In 2018 hebben we de rapportage ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur? – Rapportage over de 
biodiversiteit in Gelderland’ uitgebracht, waarin werd beschreven hoe het op dat moment 
gesteld was met de biodiversiteit in Gelderland. In 2021 wordt dit rapport opnieuw 
uitgebracht.  
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Spoor 2:  
 

 
De kwaliteit van natuurgebieden en bossen behouden en verbeteren 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
 
Natura 2000 gebieden 
 
Natuurgebieden beheren 
en beheer faciliteren.  

SNL - Subsidie voor
beheer  
[bestaand, herziening 2021] 

Faciliteren, stimuleren BIJ12: Faciliteren 
Natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

Prestatieafspraken met 
Rijkswaterstaat over 
natuurbeheer in 
Uiterwaarden (ca. 2000 
hectare) 
 

Regisseren 
(initiatiefnemer) 

Rijkswaterstaat: 
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

Gebiedsgerichte 
projecten  
[lopend] 

Regisseren, 
(initiatiefnemer, 
opdrachtgever) 

Gemeenten, 
waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Meewerken, uitvoeren 

Kwaliteitsverbetering en 
beheer van Natura 2000-
gebieden. 

Natura 2000-beheerplan 
(actualiseren) –  
10 beheerplannen 
verlopen in 2022 
(Arkemheen, Loevestein, 
Pompveld & Kornsche 
Boezem, de Bruuk, 
Landgoederen 
Brummen, Lingegebbied 
& Diefdijk-Zuid, 
Stelkampsveld, 
Korenburgerveen, 
Willinks Weust, Wooldse 
Veen).  
De overige 5 
beheerplannen verlopen 
tussen 2023 en 2025.  
[actualisatie vanaf 2022] 

Regisseren 
(opstellen beheerplan; 
initiatiefnemer)  

Gemeenten, waterschappen 
natuurbeheerders, agrariërs, 
particulieren e.a.
betrokkenen: 
Meewerken, advies 
leveren 

Opdrachtverlening ; 
Subsidieregeling RRvG 
(voor Natura 2000-
herstelmaatregelen) 
[bestaand] 

Faciliteren, 
stimuleren, uitvoeren 

Waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 

Nieuwe SOK’s met 
waterschappen en TBO’s 
[in ontwikkeling] 

Regisseren, stimuleren Waterschappen en 
natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

In Natura2000-gebied 
Veluwe:  
Herstel van bos, 
schraalgrasland, heide, 
stuifzand, beken, vennen 
en venen. 

Herstelprogramma’s;  
opdrachtverlening; 
subsidieregeling RRvG 

Regisseren, faciliteren,  
stimuleren,  
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariërs 
particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 

In Natura 2000-gebied 
Veluwe:  
Recreatiedruk op natuur 
verminderen (zoneren). 

Recreatiezoneringsplan 
[ in ontwikkeling] 

Regisseren, faciliteren, 
Stimuleren, 
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariërs, 
particulieren, 
recreatieondernemingen e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 

In Natura 2000-gebied 
Rijntakken: Uitbreiding 
ooibos, herstel bloemrijke 
graslanden in de 

Uitvoeringsprogramma;  
opdrachtverlening; 
RRvG – Subsidieregeling 

Regisseren, faciliteren,  
stimuleren,   
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
Rijkswaterstaat, 
natuurbeheerders, agrariërs, 

uiterwaarden en kwaliteit 
van het leefgebied van 
kwetsbare vogelsoorten 
verbeteren. 

[aanpassen, ontwikkelen] particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 

 
Gelders Natuurnetwerk (GNN) 
 
Aanpakken van 
verdroging van 
natuurgebieden. 

SOK’s met de 
waterschappen  
[lopend en nieuwe in 
ontwikkeling] 

Regisseren 
(initiatiefnemer) 

Waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

RRvG – Subsidieregeling
voor inrichting GNN 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

Watersysteem herstellen 
in natuurgebieden in het 
GNN. 

Gebiedsgerichte 
projecten 
[lopend] 

Regisseren, stimuleren 
(initiatiefnemer)  

Gemeenten, waterschappen 
en natuurbeheerders: 
Meewerken, uitvoeren 
(initiatiefnemer)  

Systeemherstel van 
Gelderse natuurparels. 

RRvG – Subsidieregeling
voor inrichting GNN 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders:  
Uitvoeren 

De kwaliteit van bos, 
natte landnatuur, 
natuurakkers en andere 
natuurtypen verbeteren. 

SOK met waterschappen 
en natuurbeheerders 
[Bestaand en nieuwe in 
ontwikkeling] 

Regisseren  Gemeenten, waterschappen 
en natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

RRvG – Subsidieregeling 
voor inrichting 
natuurgebieden 
[bestaand] 

Stimuleren Natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

Onbeheersbare 
natuurbranden 
voorkomen (zoveel 
mogelijk m.b.v. 
natuurlijke maatregelen). 

Gebiedsgerichte aanpak 
natuurbrandbeheersing 
Veluwe en Achterhoek 

Faciliteren, stimuleren  Gemeenten, 
natuurbeheerders, 
brandweer, 
veiligheidsregio’s, 
infrabeheerders, 
zorginstellingen en 
recreatieondernemers: 
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

RRvG – Subsidieregeling 
voor inrichting 
natuurgebieden voor 
loofbosverjonging  

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

Locaties in het GNN met 
lage vegetatie en een lage 
biodiversiteit omvormen 
naar bos (1200 ha). 

SOK met waterschappen
en Natuurbeheerders 
[nieuw] 

Regisseren Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en 
grondeigenaren:  
Uitvoeren 

Subsidieregeling RRvG –  
inrichtingssubsidies  

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders en 
grondeigenaren: 
Uitvoeren 

Productiebos omvormen 
naar natuurbos (9000 ha). 

SOK met 
natuurbeheerders 
[nieuw] 

Regisseren, faciliteren,    
stimuleren 

Natuurbeheerders: 
Meewerken, uitvoeren 

 
Algemeen 
 
Stikstofdepositie 
verminderen. 
[i.s.m. Gelderse Maatregelen
Stikstof  GMS]

 

GMS – integrale 
gebiedsge-richte aanpak; 
herstelmaat-regelen 
natuur, landelijke 
bronmaatregelen

 

 

 

Regisseren, reguleren 
(vergunningverlening), 
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariërs 
particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 
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uiterwaarden en kwaliteit 
van het leefgebied van 
kwetsbare vogelsoorten 
verbeteren. 

[aanpassen, ontwikkelen] particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 

 
Gelders Natuurnetwerk (GNN) 
 
Aanpakken van 
verdroging van 
natuurgebieden. 

SOK’s met de 
waterschappen  
[lopend en nieuwe in 
ontwikkeling] 

Regisseren 
(initiatiefnemer) 

Waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

RRvG – Subsidieregeling
voor inrichting GNN 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Waterschappen en 
natuurbeheerders:  
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

Watersysteem herstellen 
in natuurgebieden in het 
GNN. 

Gebiedsgerichte 
projecten 
[lopend] 

Regisseren, stimuleren 
(initiatiefnemer)  

Gemeenten, waterschappen 
en natuurbeheerders: 
Meewerken, uitvoeren 
(initiatiefnemer)  

Systeemherstel van 
Gelderse natuurparels. 

RRvG – Subsidieregeling
voor inrichting GNN 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders:  
Uitvoeren 

De kwaliteit van bos, 
natte landnatuur, 
natuurakkers en andere 
natuurtypen verbeteren. 

SOK met waterschappen 
en natuurbeheerders 
[Bestaand en nieuwe in 
ontwikkeling] 

Regisseren  Gemeenten, waterschappen 
en natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

RRvG – Subsidieregeling 
voor inrichting 
natuurgebieden 
[bestaand] 

Stimuleren Natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

Onbeheersbare 
natuurbranden 
voorkomen (zoveel 
mogelijk m.b.v. 
natuurlijke maatregelen). 

Gebiedsgerichte aanpak 
natuurbrandbeheersing 
Veluwe en Achterhoek 

Faciliteren, stimuleren  Gemeenten, 
natuurbeheerders, 
brandweer, 
veiligheidsregio’s, 
infrabeheerders, 
zorginstellingen en 
recreatieondernemers: 
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

RRvG – Subsidieregeling 
voor inrichting 
natuurgebieden voor 
loofbosverjonging  

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders: 
Uitvoeren 

Locaties in het GNN met 
lage vegetatie en een lage 
biodiversiteit omvormen 
naar bos (1200 ha). 

SOK met waterschappen
en Natuurbeheerders 
[nieuw] 

Regisseren Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en 
grondeigenaren:  
Uitvoeren 

Subsidieregeling RRvG –  
inrichtingssubsidies  

Faciliteren, stimuleren Natuurbeheerders en 
grondeigenaren: 
Uitvoeren 

Productiebos omvormen 
naar natuurbos (9000 ha). 

SOK met 
natuurbeheerders 
[nieuw] 

Regisseren, faciliteren,    
stimuleren 

Natuurbeheerders: 
Meewerken, uitvoeren 

 
Algemeen 
 
Stikstofdepositie 
verminderen. 
[i.s.m. Gelderse Maatregelen
Stikstof  GMS]

 

GMS – integrale 
gebiedsge-richte aanpak; 
herstelmaat-regelen 
natuur, landelijke 
bronmaatregelen

 

 

 

Regisseren, reguleren 
(vergunningverlening), 
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariërs 
particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Meewerken, uitvoeren 

Natuurdoelen koppelen 
aan andere opgaven en 
inbrengen bij derden. 
[i.s.m. klimaatadaptatie] 

Regionale 
uitvoeringsprogramma’s 
klimaatadaptatie; 
Regionale 
adaptatiestrategieën 
klimaatadaptatie 

Regisseren 
 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties, agrariërs, 
particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Uitvoeren 

Inspelen op 
ontwikkelingen en 
kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren 
en indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties e.a.
partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2025 zijn alle Natura 2000-beheerplannen geactualiseerd. 
• In 2030 is 9000 hectare productiebos omgevormd naar natuurbos. 
• In 2030 is 1200 hectare grasland en lage vegetatie omgevormd naar bos. 
 

 
Monitoring 
 

In 2017 hebben we de rapportage ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur? – Rapportage 
over de biodiversiteit in Gelderland’ uitgebracht, waarin werd omschreven hoe het op 
dat moment gesteld was met de biodiversiteit in Gelderland. In 2021 zal een 
vergelijkbaar rapport worden uitgebracht. 
 
Voor de Natura 2000-gebieden hebben we een aanpak voor monitoring van de 
beschermde soorten ontwikkeld in samenwerking met de soortenorganisaties (Sovon, 
RAVON, FLORON, EIS en de Zoogdiervereniging). In 2021 brengen we een rapportage 
uit waarin de resultaten van deze monitoring worden gepresenteerd.   
 
De stikstofdepositie wordt gemonitord door het rijk, op basis waarvan de impact van 
de GMS kan worden vastgesteld. 
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Natuurdoelen koppelen 
aan andere opgaven en 
inbrengen bij derden. 
[i.s.m. klimaatadaptatie] 

Regionale 
uitvoeringsprogramma’s 
klimaatadaptatie; 
Regionale 
adaptatiestrategieën 
klimaatadaptatie 

Regisseren 
 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties, agrariërs, 
particulieren e.a. 
betrokkenen: 
Uitvoeren 

Inspelen op 
ontwikkelingen en 
kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren 
en indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties e.a.
partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2025 zijn alle Natura 2000-beheerplannen geactualiseerd. 
• In 2030 is 9000 hectare productiebos omgevormd naar natuurbos. 
• In 2030 is 1200 hectare grasland en lage vegetatie omgevormd naar bos. 
 

 
Monitoring 
 

In 2017 hebben we de rapportage ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur? – Rapportage 
over de biodiversiteit in Gelderland’ uitgebracht, waarin werd omschreven hoe het op 
dat moment gesteld was met de biodiversiteit in Gelderland. In 2021 zal een 
vergelijkbaar rapport worden uitgebracht. 
 
Voor de Natura 2000-gebieden hebben we een aanpak voor monitoring van de 
beschermde soorten ontwikkeld in samenwerking met de soortenorganisaties (Sovon, 
RAVON, FLORON, EIS en de Zoogdiervereniging). In 2021 brengen we een rapportage 
uit waarin de resultaten van deze monitoring worden gepresenteerd.   
 
De stikstofdepositie wordt gemonitord door het rijk, op basis waarvan de impact van 
de GMS kan worden vastgesteld. 
 

 
 

 

 
Spoor 3: 

 
Natuurgebieden uitbreiden en verbinden 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Uitbreiden van het GNN met 
nog 3.500 hectare in 2020-
2025. 

Grondverwerving; 
Opdrachtverlening; 
RRvG - Subsidieregeling 
[lopend] 

Regisseren, 
stimuleren, 
uitvoeren 
(initiatiefnemer) 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, 
grondeigenaren e.a.: 
Samenwerken, uitvoeren 

Gebiedsgerichte 
projecten (>36) 
[lopend] 

Regisseren, 
(initiatiefnemer, 
opdrachtgever) 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, 
grondeigenaren e.a.:  

 

Natuurgebieden verbinden 
door faunavoorzieningen aan 
te leggen.  

Realisatie 
faunavoorzieningen 
koppelen aan groot 
onderhoud provinciale 
wegen  
 

Uitvoeren N.v.t. 

Prestatieafspraken maken 
met waterschappen over: het 
GNN, natte EVZ’s en 
HEN/SED-wateren. 
[i.s.m. Water] 

SOK met 
Waterschappen 
[bestaand en nieuw in 
ontwikkeling] 

Regisseren, 
stimuleren,  
faciliteren 

Waterschappen:  
Meewerken, uitvoeren 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties e.a. partners
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2025 is het GNN met 3.500 hectare uitgebreid en heeft het een totale 
oppervlakte van 133.500 hectare.  
 

 
Monitoring 
 

We houden nauwkeurig bij welke oppervlakte het GNN heeft, en hoeveel hectares er 
nog nodig zijn op het beoogde totaal uit te komen. De voortgang van de ontwikkeling 
van het GNN  en de resterende opgave voor de komende periode is te vinden in het 
document ‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’ uit februari 2020.    
 

 
 

Rode ontwikkelingen 
combineren met realisatie 
nieuwe natuur. 

Beleidsruimte geven – 
Rood voor groen, nieuwe 
landgoederen

Faciliteren Gemeenten, ontwikkelaars, 
particulieren e.a.:
Meewerken, uitvoeren

Meewerken, uitvoeren
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7.2 Ambitie II:  Een grotere biodiversiteit en meer bomen en bos op 
het platteland 

7.2 Ambitie II: Een grotere biodiversiteit en meer bomen en bos op het platteland 
 

 
Spoor 1: 

 
Het aandeel natuurinclusieve landbouw vergroten 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Natuurinclusieve vormen 
van landbouw met een goed 
verdienmodel extra 
ondersteunen en stimuleren 
(bijvoorbeeld biologische 
landbouw, agroforestry, 
voedselbossen). 
[i.s.m. Agrifood, Gelderse Maat-
regelen Stikstof (GMS),
Water en Bodem]

 

Samenwerkingsovereen-
komst (SOK) Natuur-
inclusieve Landbouw
Gelderland 

 

[vanaf 2021 beschikking]

  

Regisseren, stimuleren 
 

Waterschappen, NMG, 
agrarische collectieven, 
Agrariërs e.a. betrokkenen: 
Uitvoeren en 
meewerken 

GMS – Integrale 
gebiedsgerichte 
aanpak

 
 

Regisseren, reguleren 
(vergunningverlening), 
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariër, 
particulieren e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Het goede voorbeeld 
geven middels pacht – 
Eigen gronden 
verpachten en daarbij 
voorwaarden stellen 
aan de pachter 

Regisseren, stimuleren Pachter:  
Meewerken, uitvoeren 

Gebiedsgerichte 
aanpak samen met 
andere initiatieven 

Regisseren, stimuleren Gemeenten, waterschappen, 
agrarische collectieven, 
agrariërs en andere partners:  
Meewerken, uitvoeren  

De aanleg en het beheer van 
natuurinclusieve 
landbouwgebieden, 
landschappen en de 
groenblauwe dooradering in 
het landelijk gebied 
stimuleren. 
[i.s.m. Agrifood en Water] 

Regels Ruimte voor 
Gelderland (RRvG) - 
Subsidieregeling Bio- 
diversiteit en Landschap
voor aanleg

 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Gemeenten, bos- en 
landgoedeigenaren, 
agrarische collectieven:

 

Uitvoeren
 

Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL); het 
Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer (ANLb) – voor
agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer

 

 

[bestaand, vanaf 2022 nieuw] 

Faciliteren, stimuleren Agrarische collectieven, 
agrariërs e.a.:  
Uitvoeren 

Evaluatie van ANLb Regisseren Agrarische collectieven: 
Uitvoeren 

Verkennen 
mogelijkheden voor 
langjarig beheer / 
landschapsfonds 

Regisseren, faciliteren Agrarische collectieven, 
waterschappen, GPG, 
gemeenten 
Meedenken, uitvoeren 

Verkennen 
mogelijkheden 
instrument ‘Boeren 
voor Natuur’ 

Regisseren, 
faciliteren 

Boeren, waterschappen, 
agrarische collectieven 
Meedenken, uitvoeren

Meedenken

Meedenken

 

Meer ruimte in regels en grond
creeren voor Natuurinclusieve
Landbouw (NIL).
[door Agrifood ism Natuur en 
Grondzaken] 

N.t.b.  N.t.b. Partners van SOK NIL:
 

Verkennen hoe 
verdienmodellen voor NIL 
verbeterd kunnen worden. 
[door Agrifood ism Natuur] 

N.t.b.  N.t.b. Partners van SOK NIL: 
 

Innovaties ondersteunen en 
ontwikkelkansen 
stimuleren om de 
nutriëntenkringloop te 
sluiten. 
[door Agrifood] 

N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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Prestatieafspraken maken 
met waterschappen over:  
• Grondwaterstanden t.b.v. 
weidvogelgebieden;  
• Natuurinclusieve 
landbouw. 
 [i.s.m. Water] 

SOK met 
Waterschappen. 
[nieuwe in ontwikkeling] 

Regisseren, 
stimuleren,  
faciliteren 

Waterschappen:  
Meewerken, uitvoeren 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten.  
[i.s.m. Agrifood, Water en 
Bodem] 

Variabel.   Faciliteren, 
stimuleren, agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
agrarische collectieven, 
agrariërs  e.a. partners :
Meewerken 

 
Doelen 
 

In 2030 boert tenminste: 
• 50% van alle agrariërs op het niveau basis natuurinclusief hoger (niv. 2). 
• 40% van alle agrariërs op het niveau bewust natuurinclusief of hoger (niv. 3). 
• 10% van alle agrariërs op het niveau best natuurinclusief (niv. 4). 

 
 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het aantal bedrijven dat natuurinclusieve landbouw bedrijft (wettelijk, 

onderscheid maken tussen basis natuurinclusief, bewust natuurinclusief, best 
natuurinclusief) 

• Oppervlakte landbouwgrond beheerd onder de subsidieregeling ANLb. 
 

 

 
Spoor 2: 

 
De biodiversiteit langs wegen vergroten  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
De waarden voor het versterken 
van landschap, bomen, natuur, 
biodiversiteit en 
cultuurhistorie (LNC waarden) 
meenemen in de 
trajectprogrammering.  
[i.s.m. Mobiliteit, Uitvoering 
Werken (UW) en Beheer en 
Onderhoud Wegen (BOW)]

  

Maatwerkaanpak voor 
bomen langs provinciale 
wegen [vanaf 2021] 

Uitvoeren 
 

N.t.b. 

Opstellen van 
trajectbladen ter 
versterking  van de LNC 
waarden 
(opdrachtverlening)  
[in ontwikkeling; looptijd 9 
jaar] 

Opdrachtgever 
 

Externe partij:  
Uitvoeren 

De kansen uit de 
trajectbladen verkennen, 
beoordelen op 
haalbaarheid en waar 
mogelijk realiseren 
tijdens de 
trajectprogrammering 

Uitvoeren 

 

Gemeenten, waterschappen, 
grondeigenaren en gebruikers 
rondom wegen:  
Meewerken en uitvoeren. 

Het natuurlijk evenwicht 
terugbrengen in de bermen 
(mede vanwege 
voorbeeldfunctie).  
[i.s.m. Mobiliteit en BOW] 

Opdracht voor ecologisch 
beheer van bermen langs 
provinciale wegen  
[bestaand] 

Opdrachtgever 
 

Aannemers die Kleurkeur 
gecertificeerd zijn: 
Uitvoeren 

Een externe opdracht 
naar de effecten van 
verschillende manieren 
van bermbeheer 

Regisseren  
 

Vlinderstichting, WENR en 
Probos: 
Opdrachtnemer, uitvoeren 

Zorgen dat invasieve 
exoten (zoals Aziatische 
duizendknoop) en 
plaagsoorten 
(eikenprocessierups) 
worden bestreden in 
bermen van provinciale 
wegen 

Uitvoeren 
 

Aannemers (die werken volgens 
protocol Aziatische duizend): 
Uitvoeren 

Onderzoek naar de meest 
effectieve bestrijding van 
invasieve exoten 

Uitvoeren N.v.t. 

Bij de trajectaanpak 
onderzoek doen naar 
kansen om buiten de 
bebouwde kom grond 
aan te kopen om bermen 
te verbreden en dit waar 
mogelijk te realiseren 

Uitvoeren N.v.t. 

De diversiteit aan 
boomsoorten in bermen 
van provinciale wegen 
vergroten door 
vervanging  

Uitvoeren N.v.t. 

Opdracht voor het 
verstrekken van 
nestkasten aan scholen 
om op te hangen langs 
wegen 

Opdrachtgever, 
stimuleren 
 

Scholen: 
Meewerken 

Gemeenten stimuleren om 
bermen ecologisch te beheren 
en kennisuitwisseling 
faciliteren. 
[i.s.m. Mobiliteit en BOW] 

Leernetwerk ecologisch 
bermbeheer – o.a. cursus 
ecologisch bermbeheer  
[ lopend, voortzetten] 

Faciliteren, 
stimuleren  
 

Gemeenten, SLG:  
Meewerken, uitvoeren  

Intentieverklaring 
afsluiten voor 
ecologische bermbeheer 

Regisseren,  
stimuleren 
 

Gemeenten: 
Meewerken, uitvoeren 
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Spoor 2: 

 
De biodiversiteit langs wegen vergroten  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
De waarden voor het versterken 
van landschap, bomen, natuur, 
biodiversiteit en 
cultuurhistorie (LNC waarden) 
meenemen in de 
trajectprogrammering.  
[i.s.m. Mobiliteit, Uitvoering 
Werken (UW) en Beheer en 
Onderhoud Wegen (BOW)]

  

Maatwerkaanpak voor 
bomen langs provinciale 
wegen [vanaf 2021] 

Uitvoeren 
 

N.t.b. 

Opstellen van 
trajectbladen ter 
versterking  van de LNC 
waarden 
(opdrachtverlening)  
[in ontwikkeling; looptijd 9 
jaar] 

Opdrachtgever 
 

Externe partij:  
Uitvoeren 

De kansen uit de 
trajectbladen verkennen, 
beoordelen op 
haalbaarheid en waar 
mogelijk realiseren 
tijdens de 
trajectprogrammering 

Uitvoeren 

 

Gemeenten, waterschappen, 
grondeigenaren en gebruikers 
rondom wegen:  
Meewerken en uitvoeren. 

Het natuurlijk evenwicht 
terugbrengen in de bermen 
(mede vanwege 
voorbeeldfunctie).  
[i.s.m. Mobiliteit en BOW] 

Opdracht voor ecologisch 
beheer van bermen langs 
provinciale wegen  
[bestaand] 

Opdrachtgever 
 

Aannemers die Kleurkeur 
gecertificeerd zijn: 
Uitvoeren 

Een externe opdracht 
naar de effecten van 
verschillende manieren 
van bermbeheer 

Regisseren  
 

Vlinderstichting, WENR en 
Probos: 
Opdrachtnemer, uitvoeren 

Zorgen dat invasieve 
exoten (zoals Aziatische 
duizendknoop) en 
plaagsoorten 
(eikenprocessierups) 
worden bestreden in 
bermen van provinciale 
wegen 

Uitvoeren 
 

Aannemers (die werken volgens 
protocol Aziatische duizend): 
Uitvoeren 

Onderzoek naar de meest 
effectieve bestrijding van 
invasieve exoten 

Uitvoeren N.v.t. 

Bij de trajectaanpak 
onderzoek doen naar 
kansen om buiten de 
bebouwde kom grond 
aan te kopen om bermen 
te verbreden en dit waar 
mogelijk te realiseren 

Uitvoeren N.v.t. 

De diversiteit aan 
boomsoorten in bermen 
van provinciale wegen 
vergroten door 
vervanging  

Uitvoeren N.v.t. 

Opdracht voor het 
verstrekken van 
nestkasten aan scholen 
om op te hangen langs 
wegen 

Opdrachtgever, 
stimuleren 
 

Scholen: 
Meewerken 

Gemeenten stimuleren om 
bermen ecologisch te beheren 
en kennisuitwisseling 
faciliteren. 
[i.s.m. Mobiliteit en BOW] 

Leernetwerk ecologisch 
bermbeheer – o.a. cursus 
ecologisch bermbeheer  
[ lopend, voortzetten] 

Faciliteren, 
stimuleren  
 

Gemeenten, SLG:  
Meewerken, uitvoeren  

Intentieverklaring 
afsluiten voor 
ecologische bermbeheer 

Regisseren,  
stimuleren 
 

Gemeenten: 
Meewerken, uitvoeren 

Verkennen 
mogelijkheden 
subsidieregeling voor 
ecologisch bermbeheer  

Faciliteren,  
stimuleren 
 

Gemeenten:  
Meewerken, uitvoeren 

Inspelen op ontwikkelingen en 
kansen. Huidige instrumenten 
verbeteren en indien nodig 
nieuwe instrumenten inzetten.  
[i.s.m. Mobiliteit en BOW] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen 
e.a. partners : 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2025 wordt 50% van de gemeentelijke bermen ecologisch beheerd volgens 
Kleurkeur standaarden. 

• In 2030 wordt 100% van de gemeentelijke bermen ecologisch beheerd volgens 
Kleurkeur standaarden. 

• Vanaf 2023 worden de natuurwaarden (als onderdeel van LNC waarden) 
meegenomen in het proces van trajectprogrammering van provinciale wegen. 

• Vanaf 2025 worden kansen in de trajectbladen om de natuurwaarde te 
vergroten zoveel mogelijk gerealiseerd.  

• In 2025 worden meer provinciale bermen volgens Kleurkeur worden beheerd.   
• In 2025 hebben meer provinciale bermen een breedte van tenminste 5 meter 

(vanaf 5 meter is pas echt biodivers beheer mogelijk), op plekken waar dit ook 
meerwaarde heeft voor verkeersveiligheid. 

• In 2025 is het aantal locaties met invasieve exoten langs wegen afgenomen.  
• In 2030 is op wegen waarbij grootschalige herplanting heeft plaatsgevonden 

maximaal 20% van de bomen van dezelfde soort.   
 

 
Monitoring 
 

De informatie van het aantal rode lijst soorten en het aantal wettelijk beschermde 
soorten in bermen is beschikbaar per wegvak van 500m. We monitoren de 
biodiversiteit in wegbermen eens in de vier jaar en we onderzoeken ieder jaar het 
gebruik van faunavoorzieningen. Daarnaast zijn van steeds meer wegtrajecten de LNC 
waarden beschikbaar.  
 
Indicatoren:  

• Het percentage maatregelen uit de trajectbladen dat is toegepast. 
• Gemiddeld aantal plaagsoorten per 500m weg.  
• Het percentage volgens Kleurkeur beheerde bermen. 
• Het percentage bermen buiten de bebouwde komt dat minimaal 1,5m breed 

is. 
• Het percentage bermen buiten de bebouwde kom dat minimaal 5 meter breed 

is.  
• Het percentage nieuw aangeplante bomen per soort in de bermen van 

provinciale wegen. 
 

 
 

 

 
7.2 Ambitie II: Een grotere biodiversiteit en meer bomen en bos op het platteland 
 

 
Spoor 1: 

 
Het aandeel natuurinclusieve landbouw vergroten 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Natuurinclusieve vormen 
van landbouw met een goed 
verdienmodel extra 
ondersteunen en stimuleren 
(bijvoorbeeld biologische 
landbouw, agroforestry, 
voedselbossen). 
[i.s.m. Agrifood, Gelderse Maat-
regelen Stikstof (GMS),
Water en Bodem]

 

Samenwerkingsovereen-
komst (SOK) Natuur-
inclusieve Landbouw
Gelderland 

 

[vanaf 2021 beschikking]

  

Regisseren, stimuleren 
 

Waterschappen, NMG, 
agrarische collectieven, 
Agrariërs e.a. betrokkenen: 
Uitvoeren en 
meewerken 

GMS – Integrale 
gebiedsgerichte 
aanpak

 
 

Regisseren, reguleren 
(vergunningverlening), 
uitvoeren 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, agrariër, 
particulieren e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Het goede voorbeeld 
geven middels pacht – 
Eigen gronden 
verpachten en daarbij 
voorwaarden stellen 
aan de pachter 

Regisseren, stimuleren Pachter:  
Meewerken, uitvoeren 

Gebiedsgerichte 
aanpak samen met 
andere initiatieven 

Regisseren, stimuleren Gemeenten, waterschappen, 
agrarische collectieven, 
agrariërs en andere partners:  
Meewerken, uitvoeren  

De aanleg en het beheer van 
natuurinclusieve 
landbouwgebieden, 
landschappen en de 
groenblauwe dooradering in 
het landelijk gebied 
stimuleren. 
[i.s.m. Agrifood en Water] 

Regels Ruimte voor 
Gelderland (RRvG) - 
Subsidieregeling Bio- 
diversiteit en Landschap
voor aanleg

 
[bestaand] 

Faciliteren, stimuleren Gemeenten, bos- en 
landgoedeigenaren, 
agrarische collectieven:

 

Uitvoeren
 

Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL); het 
Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer (ANLb) – voor
agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer

 

 

[bestaand, vanaf 2022 nieuw] 

Faciliteren, stimuleren Agrarische collectieven, 
agrariërs e.a.:  
Uitvoeren 

Evaluatie van ANLb Regisseren Agrarische collectieven: 
Uitvoeren 

Verkennen 
mogelijkheden voor 
langjarig beheer / 
landschapsfonds 

Regisseren, faciliteren Agrarische collectieven, 
waterschappen, GPG, 
gemeenten 
Meedenken, uitvoeren 

Verkennen 
mogelijkheden 
instrument ‘Boeren 
voor Natuur’ 

Regisseren, 
faciliteren 

Boeren, waterschappen, 
agrarische collectieven 
Meedenken, uitvoeren

Meedenken

Meedenken

 

Meer ruimte in regels en grond
creeren voor Natuurinclusieve
Landbouw (NIL).
[door Agrifood ism Natuur en 
Grondzaken] 

N.t.b.  N.t.b. Partners van SOK NIL:
 

Verkennen hoe 
verdienmodellen voor NIL 
verbeterd kunnen worden. 
[door Agrifood ism Natuur] 

N.t.b.  N.t.b. Partners van SOK NIL: 
 

Innovaties ondersteunen en 
ontwikkelkansen 
stimuleren om de 
nutriëntenkringloop te 
sluiten. 
[door Agrifood] 

N.t.b. N.t.b. N.t.b. 
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Intentieverklaring 
afsluiten 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Waterschappen:  
Meewerken, 
uitvoeren 

Een subsidieregeling 
opstellen voor 
ecologisch 
oeverbeheer 

Faciliteren, 
stimuleren 

Waterschappen: 
Uitvoeren 

Kennis opdoen  en kennis verspreiden 
over ecologisch beheer van 
watergangen. 
[i.s.m. Water] 

Experimenten en 
voorbeeldprojecten  
(bijvoorbeeld met 
meer waterplanten in 
watergangen) 

Faciliteren, 
stimuleren 

Waterschappen en 
aanliggende eigenaren: 
Meewerken, 
uitvoeren 

Nog te bepalen 
instrument – t.b.v. 
kennisvoorziening 
voor loonwerkers  

Faciliteren, 
stimuleren 

Loonwerkers: 
Meewerken, 
uitvoeren 

Natuurgebieden verbinden door 
natte Ecologische Verbindingszones 
(EVZ) aan te leggen.
[i.s.m. Water] 

Opdrachtverlening; 
RRvG - Subsidie-
regeling  
 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, 
waterschappen en 
natuurbeheerders: 
Meewerken, 
uitvoeren  

Evaluatie van het 
functioneren van 
Gelderse EVZ’s 
(opdrachtverlening) 

Regisseren 
(opdrachtgever) 

Opdrachtnemer: 
Uitvoeren 
Waterschappen: 
Meewerken 

Verkennen nieuwe 
mogelijkheden van 
verbinden langs 
wateren 
(opdrachtverlening) 

Regisseren 
(opdrachtgever) 

WENR: 
uitvoeren 

Aanleg van beek-begeleidend bos en bos 
op plekken die door 
vernatting/antiverdrogingsmaatregelen 
te nat worden voor landbouw. 

N.t.b. Faciliteren, 
stimuleren, 
uitvoeren 

Gemeenten en
waterschappen  
Meewerken 

Gemeenten, waterschappen  
e.a.
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen en kansen. 
Huidige instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe instrumenten 
inzetten. 
[i.s.m. Water] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

 

 
Doelen 
 

• In 2025 wordt 50% van de dijken ecologisch beheerd. 
• In 2025 wordt 50% van de watergangen en oevers ecologisch beheerd. 
• In 2030 zijn alle natte EVZ’s gerealiseerd.

 
 

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het percentage ecologisch beheerde dijken.  
• Het percentage ecologisch beheerde watergangen en oevers. 
• Het aandeel geplande natte EVZ’s dat is gerealiseerd. 

 
 
 

 

 

 
Spoor 3: 

 
De biodiversiteit in en langs wateren en watergangen vergroten  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Prestatieafspraken maken met 
waterschappen over:  
• Het herstellen en verbeteren van de 
waternatuur in Gelderland; 
• Ecologisch beheer van alle (oevers 
van) watergangen; 
• Ecologisch beheer van dijken; 
• Vergroten van de biodiversiteit in en 
langs alle watergangen; 
• Het bestrijden van droogte en 
verdroging conform het 5B-concep 
(=onderscheid in 5 zones); o.a. door 
het vergroten van het aantal bomen in 
bos- en bosschagezone t.b.v. 
sponswerking en schaduwwerking; 
• Grondwaterstanden t.b.v. 
weidvogelgebieden; 
• Soortenbeleid (prioritaire soorten en 
algemene soorten); 
• Kennisuitwisseling.   
[i.s.m. Water] 

Samenwerkingsover-
eenkomst (SOK) met 
Waterschappen 
[nieuwe in ontwikkeling] 

Regisseren, 
stimuleren,  
faciliteren 

Gemeenten en 
waterschappen:  
Meewerken, 
uitvoeren 

De (water)omstandigheden voor 
weidevogelgebieden buiten het GNN 
behouden en verbeteren. 
[i.s.m. water] 

SOK’s met 
Waterschappen – 
Afspraken over 
aangepast peilbeheer 
en 
beheermaatregelen 
[nieuwe in ontwikkeling] 

Regisseren, 
stimuleren, 
faciliteren 

Gemeenten, 
waterschappen en 
agrarische collectieven: 
Meewerken, 
uitvoeren 

SNL; het ANLb – 
Subsidie blauwe 
diensten/open 
grasland

 

 
[bestaand, nieuw vanaf 
2022] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Agrarische collectieven, 
agrariërs en andere 
grondgebruikers: 
Uitvoeren 

Bewerkstelligen dat agrarische gronden 
langs wateren op een wijze worden 
beheerd die ten goede komt aan de het 
verhogen van de biodiversiteit en water  
in agrarische gebieden (waterkwaliteit, 
het waterbergend vermogen, etc.). 
[i.s.m. Water en Agrifood] 

Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer 
[bestaand, vernieuwing] 

Meewerken Rijksoverheid en LTO: 
Regisseren 
(initiatiefnemer) 
Gemeenten, 
waterschappen, 
natuurorganisaties en 
drinkwaterbedrijven: 
Meewerken 

SOK Waterschappen Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Waterschappen: 
Meewerken, 
uitvoeren 

SNL; het ANLb – 
Subsidie blauwe 
diensten voor 
agrarischwaterbeheer

 

 
[bestaand, nieuw vanaf 
2022] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Agrariërs en andere 
grondgebruikers:  
Uitvoeren 

Ecologisch beheer van de oevers van 
watergangen stimuleren en 
kennisuitwisseling faciliteren. 
 [i.s.m. Water] 

Leernetwerk 
Ecologisch 
Bermbeheer – o.a. 
cursus ecologisch 
bermbeheer 
(‘Oeverbeheer’) 
[bestaand, vernieuwen]

Faciliteren, 
stimuleren 
(opdrachtgever)  

SLG:  
Opdrachtnemer 
Gemeenten en 
waterschappen:  
Meewerken, 
uitvoeren 
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Intentieverklaring 
afsluiten 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Waterschappen:  
Meewerken, 
uitvoeren 

Een subsidieregeling 
opstellen voor 
ecologisch 
oeverbeheer 

Faciliteren, 
stimuleren 

Waterschappen: 
Uitvoeren 

Kennis opdoen  en kennis verspreiden 
over ecologisch beheer van 
watergangen. 
[i.s.m. Water] 

Experimenten en 
voorbeeldprojecten  
(bijvoorbeeld met 
meer waterplanten in 
watergangen) 

Faciliteren, 
stimuleren 

Waterschappen en 
aanliggende eigenaren: 
Meewerken, 
uitvoeren 

Nog te bepalen 
instrument – t.b.v. 
kennisvoorziening 
voor loonwerkers  

Faciliteren, 
stimuleren 

Loonwerkers: 
Meewerken, 
uitvoeren 

Natuurgebieden verbinden door 
natte Ecologische Verbindingszones 
(EVZ) aan te leggen.
[i.s.m. Water] 

Opdrachtverlening; 
RRvG - Subsidie-
regeling  
 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, 
waterschappen en 
natuurbeheerders: 
Meewerken, 
uitvoeren  

Evaluatie van het 
functioneren van 
Gelderse EVZ’s 
(opdrachtverlening) 

Regisseren 
(opdrachtgever) 

Opdrachtnemer: 
Uitvoeren 
Waterschappen: 
Meewerken 

Verkennen nieuwe 
mogelijkheden van 
verbinden langs 
wateren 
(opdrachtverlening) 

Regisseren 
(opdrachtgever) 

WENR: 
uitvoeren 

Aanleg van beek-begeleidend bos en bos 
op plekken die door 
vernatting/antiverdrogingsmaatregelen 
te nat worden voor landbouw. 

N.t.b. Faciliteren, 
stimuleren, 
uitvoeren 

Gemeenten en
waterschappen  
Meewerken 

Gemeenten, waterschappen  
e.a.
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen en kansen. 
Huidige instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe instrumenten 
inzetten. 
[i.s.m. Water] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

 

 
Doelen 
 

• In 2025 wordt 50% van de dijken ecologisch beheerd. 
• In 2025 wordt 50% van de watergangen en oevers ecologisch beheerd. 
• In 2030 zijn alle natte EVZ’s gerealiseerd.

 
 

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het percentage ecologisch beheerde dijken.  
• Het percentage ecologisch beheerde watergangen en oevers. 
• Het aandeel geplande natte EVZ’s dat is gerealiseerd. 
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Spoor 4: 

 
Zorgen voor meer bomen en groene landschapselementen op het platteland  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Zorgen voor:  
• Aanleg of herstel van 
landschapselementen;  
• 
• De realisatie van natuur.  

De aanplant van bomen.  

RRvG - Subsidieregeling Biodiversi-
teit en Landschap voor het opstel-
len van een biodiversiteitsplan, 
het uitvoeren van maatregelen 
en onderhoud

 
[bestaand] 

Faciliteren, 
stimuleren  

Gemeenten, bos- en 
landgoedeigenaren, 
agrarische collectieven:

 
 

Uitvoeren 
Opdrachtverlening voor 
provinciale gronden  

Uitvoeren  N.v.t.  

Aanleg van 500 ha nieuw bos 
buiten het GNN –  combineren 
met antiverdroging, recreatie, 
stedelijk uitloopgebied  en het 
invangen van stikstof.  

Gebiedsgerichte aanpak 
– i.s.m. waterschappen  

Regisseren  Gemeenten, waterschappen en 
grondeigenaren:  
Meewerken, uitvoeren  

RRvG – Subsidieregeling  Faciliteren, 
stimuleren  

Gemeenten, waterschappen en 
grondeigenaren:  Uitvoeren 

Natuurgebieden verbinden 
door droge Ecologische 
Verbindingszones (EVZ’s) en 
faunavoorzieningen aan te 
leggen.  

Opdrachtverlening;  
RRvG – Subsidieregeling 
[bestaand]  
 

Regisseren,  
faciliteren,  
stimuleren  

Gemeenten, waterschappen, 
Rijkswaterstaat en ProRail,:  
Meewerken (maatregelen 
treffen op rijks - en lokaal  
niveau)  

Evaluatie van  het functio- 
neren van Gelderse EVZ’s 
(opdrachtverlening)   
[vanaf 2021]  

Regisseren 
(opdrachtgever)  

Opdrachtnemer:  
Uitvoeren  
Gemeenten en waterschappen  
Meewerken  

Verkennen nieuwe 
mogelijkheden van 
verbinden langs wateren 
(opdrachtverlening)  

Regisseren 
(opdrachtgever)  

WENR: 
Uitvoeren  

Behoud genetisch kapitaal 
d.m.v.:  
• Regionale zaadmengsels voor 
bermen, dijken, oevers en 
akkerranden ontwikkelen en 
toepassen;  
• Beschermen van 
groeiplaatsen van bijzondere 
bomen en struiken.

Opdrachtverlening voor 
ontwikkelen van 
regionale zaadmengsels 
met inheemse planten  of aansluiten bij 
bestaande initiatieven  

Regisseren 
(opdrachtgever)  

Opdrachtnemer:  
Uitvoeren  

Pilots met zaadmengsels 
en zaadwinning, o.a. 
opdrachtverlening  

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren  

Gemeenten , waterschappen  en 
agrarische collectieven e.a. : 
Meewerken, uitvoeren  

RRvG – Subsidieregeling  
Biodiversiteit en 
Landschap [bestaand, 
regeling aanpassen]  

Faciliteren, 
stimuleren  

Gemeenten, bos- en 
landgoedeigenaren, agrarische 
collectieven: 

 
Uitvoeren  

Nieuwe instrumenten 
ontwikkelen voor het 
vergroenen  van 
recreatiegebieden.

Variabel  Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
agrarische collectieven, 
grondeigenaren e.a. partners: 

 Meewerken
 Inspelen op ontwikkelingen en 

kansen. Huidige instrumenten 
verbeteren en indien nodig. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
agrarische collectieven, 
grondeigenaren e.a. partners: 

 Meewerken
  

Doelen 
 

• In 2030 hebben we 1000 hectare aan combinatiebossen gerealiseerd in het 
landelijk gebied. Dit zijn bossen op plekken waar het waterpeil is verhoogd 
t.b.v. droogtebestrijding. Deze bossen dragen ook bij aan klimaatadaptatie, 
het wegvangen van stikstof en het verminderen van recreatiedruk.  

• In 2030 hebben we 1 miljoen bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied.  
• In 2030 zijn alle droge EVZ’s gerealiseerd.
• Toename kernkwaliteiten. 
• Toename landschapselementen in het landelijk gebied. 

 

Beleidsruimte geven – 
Om-gevingsverordening 
GO, Rood voor groen, 
nieuwe landgoederen

Faciliteren Gemeenten en particulieren: 
Meewerken, uitvoeren  

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Oppervlakte nieuw gerealiseerd bos in het landelijk gebied. 
• Het aandeel geplande droge EVZ’s dat is gerealiseerd. 
• Aantal bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied, hiervoor indien 

mogelijk gebruik maken van de bomenmonitor (satellietbeelden). 
• Aantal landschapselementen (meting WENR 2009-2019 herhalen in 2022, 

2025…). 
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Spoor 5: 

 
Zorgen voor een natuurinclusieve energietransitie 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Samen met partners zoeken 
naar schikte locaties voor het 
opwekken van duurzame 
energie en daarbij ook 
afspraken maken over 
biodiversiteit.  

Regionale 
Energiestrategieën (RES) 
[lopend] 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen, 
grondeigenaren, initiatiefnemers 
e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Gebiedsgerichte 
projecten 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen, 
grondeigenaren, initiatiefnemers 
e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

(Natuurinclusieve) 
klimaatmaatregelen 
afstemmen met overheden en 
organisaties en elkaar 
inspireren en ondersteunen. 

Gelders Energieakkoord 
(GEA) 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, waterschappen en 
overkoepelende organisaties: 
Meewerken 

Akkoord sluiten over de 
ontwikkeling van windparken 
en hoogspanning op land en 
vermindering van de negatieve 
effecten daarvan op vogels en 
vleermuizen (afspraken zijn 
gemaakt en worden uitgewerkt 
tot een akkoord).  

Traject en Akkoord 
Natuurinclusieve 
Energietransitie Wind en 
Hoogspanning op Land 
[najaar 2020/voorjaar 2021] 

Meewerken Rijk, provincies, NWEA, TenneT 
en groene partijen: 
Meewerken 

Andere partijen stimuleren om 
biodiversiteit mee te nemen bij 
duurzame energieoplossingen.

De ZonneWIJzer 
[Vanaf augustus 2019] 

Faciliteren Gemeenten, grondeigenaren, 
initiatiefnemers e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Kennis over duurzame 
energieoplossingen en 
natuurinclusieve 
verdienmodellen ontwikkelen 
en toepassen bij de concrete 
uitvoering van projecten.  

Samenwerking met de 
WUR 

Regisseren, 
meewerken 

WUR: 
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen en 
kansen. Huidige instrumenten 
verbeteren en indien nodig 
nieuwe instrumenten inzetten. 
[i.s.m. Energietransitie] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
grondeigenaren e.a. partners: 

 Meewerken
 

 
Doelen 
 

• In 2025 wordt biodiversiteit volwaardig meegenomen bij het proces van de 
totstandkoming van nieuwe zonneparken en windturbines.  

 
 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• N.t.b. 

 

Beleidsruimte geven – 
Omgevingsverordening GO

Faciliteren Gemeenten, grondeigenaren, 
initiatiefnemers e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 
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7.3 Ambitie III:  Een grotere biodiversiteit en meer bomen  
in stad en dorp7.3 Ambitie III: Een grotere biodiversiteit en meer bomen in stad en dorp  

 
 
Spoor 1: 

 
De biodiversiteit en het aantal bomen in winkelgebieden en woonwijken vergroten 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Ervoor zorgen dat:  
• Biodiversiteit wordt 
vergroot in stedelijk gebied;  
• Bomen worden aangeplant 
in stedelijk gebied; 
• Biodiversiteit wordt 
meegenomen bij nieuwbouw 
en verbouw van woningen. 
[i.s.m. Wonen, Collectieve Woon-
initiatieven (CWI) en SteenGoed 
Benutten]

Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen-
Foodvalley – 
Biodiversiteit inbrengen 
[start november 2020] 

Regisseren, 
stimuleren,  
faciliteren 

Rijk, provincies Gelderland en 
Utrecht, gemeenten: 
Meewerken, uitvoeren 

Regels Ruimte voor Gelderland 
(RRVG) – Subsidieregeling voor 
CWI (voorheen CPO); subsidie 
voor een natuurinclusief 
(klimaat adaptief en circulair)
projectplan  
[start november 2020] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Collectieven (rechtspersoon, 
vereniging of stichting): 
Uitvoeren 

RRvG – Regeling 
Steengoed Benutten; 
subsidie voor een 
natuurinclusief (en 
klimaatadaptief) 
projectplan 
[gepland] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Inwoners (woningzoekenden):  
Uitvoeren 

RRvG – Voor Regeling 
Verduurzaming 
Corporatiewoningen; 
subsidie voor 
maatregelen voor 
biodiversiteit 
[gepland]  

Faciliteren, 
stimuleren 

Woningcorporaties: 
Uitvoeren 

RRvG – Challenge Groene 
icoonprojecten in stad en 
dorp 
[start januari 2021] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, inwoners, 
projectontwikkelaars e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

 
   

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten:
Uitvoeren

 

Kennisdelen en kennisdeling 
faciliteren over 
natuurinclusief (en 
klimaatadaptief) bouwen. 
[i.s.m. Wonen, Klimaatadaptatie 
en Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen] 

Leernetwerk voor natuur-
inclusief en klimaat-
adaptief bouwen opstarten, 
loopduur tenminste 3 jaar. 
Uitvoering door Gelderland 
academie.

 

[start januari 2020]
 

 

Stimuleren, 
faciliteren, 
agenderen 

Gemeenten, Gelderland 
academie e.a.:  
Meewerken, uitvoeren 

Coalition of the Willing 
voor natuurinclusief en 
klimaatadaptief bouwen. 
Bestuurlijke coalitie van 
gemeenten [start 2021] 

Faciliteren IVN 
Uitvoeren 
Gemeenten 
Meewerken en uitvoeren 

Bewerkstelligen dat er meer 
voorbeeldprojecten worden 
gerealiseerd en een 
voorbeeldrol vervullen als 
overheden.  
[i.s.m. Wonen en Klimaatadaptatie ]
 

Voorbeeldproject – 
Biodiversiteit (e.a. 
duurzaamheidsthema’s) 
meenemen bij de 
herinrichting van het 
Bestuurskwartier 
[start project: mei 2019] 

Regisseren, 
stimuleren  
(initiatiefnemer)  

Gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, 
Rechtbank en Openbaar 
Ministerie: 
Meewerken 
(initiatiefnemer)  

Verkennen van kansen 
en instrumenten om te 
komen tot meer 
voorbeeldprojecten 

Regisseren Gemeenten, 
projectontwikkelaars e.a.: 
Meewerken 

RRvG - Subsidieregeling Biodiversi-
teit en Landschap voor het opstel-
len van een biodiversiteitsplan en 
het uitvoeren van maatregelen
[gepland]

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 
[i.s.m. Wonen, CWI, SteenGoed 
Benutten, Klimaatadaptatie en 
Water] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, grondeigeanren, 
inwoners e.a. partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2022 neemt 60% van de Gelderse gemeenten deel aan het leernetwerk voor 
natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.  

• Eind 2022 heeft 40% van de Gelderse gemeenten een kader voor natuurinclusief 
bouwen. 

• In de periode tot 2025 is bij 50% van de corporatiewoningen die zijn 
verduurzaamd m.b.v. de Regeling Verduurzaming Corporatiewoningen ook 
gebruik gemaakt van de bonus voor biodiversiteit.  

• Eind 2025 zijn er tenminste 9 nieuwe grootschalige vergroeningsprojecten 
(groene icoonprojecten) binnen de bebouwde kom gerealiseerd m.b.v. de 
regeling voor groene icoonprojecten. 

• In 2030 hebben we 1 miljoen bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied.  
• In 2030 wordt bij elk woningbouwproject biodiversiteit vanaf de start integraal 

meegenomen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. 
 

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het aantal gemeenten dat deelneemt aan het leernetwerk voor natuurinclusief 

en klimaatadaptief bouwen.
 

• Het aantal gemeenten met een kader voor natuurinclusief bouwen. 
 

• Het aantal gerealiseerde grootschalige vergroeningsprojecten 
• Aantal bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied, hiervoor indien mogelijk 

gebruik maken van de bomenmonitor (satellietbeelden).  
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Spoor 2: 

 
De biodiversiteit en het aantal bomen op bedrijventerreinen vergroten  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Bewerkstelligen dat rekening 
wordt gehouden met 
biodiversiteit bij het 
toekomstbestendig maken van 
bedrijventerreinen. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie en 
Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen] 

Regionaal Programma 
Werklocaties (RPW) – De 
Omgevingsverordening 
verplicht regio’s om een 
RPW op te stellen; 
stimuleren dat 
biodiversiteit ook een 
plek krijgt 

Faciliteren,  
stimuleren 

Regio’s e.a.: 
Meewerken 

RRvG – Subsidieregeling 
voor Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen 
[start november 2020] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten: 
Meewerken 
Bedrijventerreinen en bedrijven: 
Uitvoeren 

RRvG – Challenge Groene 
icoonprojecten in stad en 
dorp 
[start januari 2021] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, inwoners, 
projectontwikkelaars e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Kennisdelen en kennisdeling 
faciliteren over 
natuurinclusief (en 
klimaatadaptief) bouwen. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie, Wonen en 
Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen] 

Leernetwerk voor natuurin-
clusief en klimaatadaptief 
bouwen opstarten, 
loopduur tenminste 3 jaar
[start januari 2021] 
 

Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen 

Gemeenten e.a.:  
Meewerken, uitvoeren 

Accountmanagement – 
Accounthouders 
informeren over 
biodiversiteit en 
natuurinclusief bouwen 
(bijv. d.m.v. een 
masterclass) 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, bedrijventerreinen 
en bedrijven: 
Meewerken 

Bewerkstelligen dat er meer 
voorbeeldprojecten worden 
gerealiseerd.  
[i.s.m. Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen en 
Klimaatadaptatie] 

LIFE aanvraag (EU 
subsidie) voor het 
aanleggen van tiny 
forests op 
bedrijventerreinen  
[gepland] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, IVN en 
bedrijventerreinen: 
Meewerken, uitvoeren 

Verkennen van kansen 
en instrumenten om te 
komen tot meer 
voorbeeldprojecten 

Regisseren Gemeenten, bedrijventerreinen, 
bedrijven e.a. 
Meewerken 

Vergroenen van het 
bedrijfsleven. 
[i.s.m. Circulaire Economie] 

Groene Cirkels – 
Aansluiten bij het 
bestaande netwerk (van 
bedrijven, 
kennisinstellingen, 
overheden en 
maatschappelijke 
organisaties) en 
projecten opzetten 
[gepland] 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, kennisinstellingen, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties: 
Meewerken, uitvoeren 

KPI’s van de biodiversiteit op 
bedrijventerreinen 
ontwikkelen. 
[i.s.m. Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen en 
Klimaatadaptatie] 

Externe opdracht – Aan 
NL Greenlabel voor het 
screenen en adviseren 
van bedrijventerreinen 
en bedrijven (terrein- en 
gebiedslabel) 
[start november 2020] 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 
(opdrachtgever) 

Bedrijventerreinen en bedrijven: 
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, grondeigenaren, 
inwoners e.a. partners:  
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 
[i.s.m. Wonen, CWI, SteenGoed 
Benutten, Klimaatadaptatie en 
Water] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, grondeigeanren, 
inwoners e.a. partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2022 neemt 60% van de Gelderse gemeenten deel aan het leernetwerk voor 
natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.  

• Eind 2022 heeft 40% van de Gelderse gemeenten een kader voor natuurinclusief 
bouwen. 

• In de periode tot 2025 is bij 50% van de corporatiewoningen die zijn 
verduurzaamd m.b.v. de Regeling Verduurzaming Corporatiewoningen ook 
gebruik gemaakt van de bonus voor biodiversiteit.  

• Eind 2025 zijn er tenminste 9 nieuwe grootschalige vergroeningsprojecten 
(groene icoonprojecten) binnen de bebouwde kom gerealiseerd m.b.v. de 
regeling voor groene icoonprojecten. 

• In 2030 hebben we 1 miljoen bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied.  
• In 2030 wordt bij elk woningbouwproject biodiversiteit vanaf de start integraal 

meegenomen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. 
 

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het aantal gemeenten dat deelneemt aan het leernetwerk voor natuurinclusief 

en klimaatadaptief bouwen.
 

• Het aantal gemeenten met een kader voor natuurinclusief bouwen. 
 

• Het aantal gerealiseerde grootschalige vergroeningsprojecten 
• Aantal bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied, hiervoor indien mogelijk 

gebruik maken van de bomenmonitor (satellietbeelden).  
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[i.s.m. Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen, 
Klimaatadaptatie en Water] 
 
Doelen 
 

• In 2022 hebben we meer inzicht in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor 
biodiversiteit op bedrijventerreinen, als resultaat van de samenwerking met 
en screening door NL Greenlabel. 

• Eind 2025 zijn er tenminste 9 nieuwe grootschalige vergroeningsprojecten 
(groene icoonprojecten) binnen de bebouwde kom gerealiseerd m.b.v. de 
regeling voor groene icoonprojecten. In 2030 hebben we 1 miljoen bomen 
geplant in landelijk en stedelijk gebied.  

• In 2030 hebben we 1 miljoen bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied.  
• In 2030 wordt biodiversiteit bij elke herstructurering van bedrijventerreinen 

integraal meegenomen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. 
Verdere doelen m.b.t. het vergroenen van bedrijventerreinen worden in overleg met 
Toekomstbestendige bedrijventerreinen nader bepaald.  
 

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het aantal gemeenten dat deelneemt aan het leernetwerk voor NIKA-bouwen.  
• Het aantal gemeenten met een kader voor natuurinclusief bouwen.  
• Het aantal bedrijventerreinen waar vergroening is toegepast (en in welke 

mate).  
• Aantal bomen geplant in landelijk en stedelijk gebied, hiervoor indien 

mogelijk gebruik maken van de bomenmonitor (satellietbeelden). 
 

 
 

 

 
Spoor 2: 

 
De biodiversiteit en het aantal bomen op bedrijventerreinen vergroten  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Bewerkstelligen dat rekening 
wordt gehouden met 
biodiversiteit bij het 
toekomstbestendig maken van 
bedrijventerreinen. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie en 
Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen] 

Regionaal Programma 
Werklocaties (RPW) – De 
Omgevingsverordening 
verplicht regio’s om een 
RPW op te stellen; 
stimuleren dat 
biodiversiteit ook een 
plek krijgt 

Faciliteren,  
stimuleren 

Regio’s e.a.: 
Meewerken 

RRvG – Subsidieregeling 
voor Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen 
[start november 2020] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten: 
Meewerken 
Bedrijventerreinen en bedrijven: 
Uitvoeren 

RRvG – Challenge Groene 
icoonprojecten in stad en 
dorp 
[start januari 2021] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, inwoners, 
projectontwikkelaars e.a.: 
Meewerken, uitvoeren 

Kennisdelen en kennisdeling 
faciliteren over 
natuurinclusief (en 
klimaatadaptief) bouwen. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie, Wonen en 
Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen] 

Leernetwerk voor natuurin-
clusief en klimaatadaptief 
bouwen opstarten, 
loopduur tenminste 3 jaar
[start januari 2021] 
 

Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen 

Gemeenten e.a.:  
Meewerken, uitvoeren 

Accountmanagement – 
Accounthouders 
informeren over 
biodiversiteit en 
natuurinclusief bouwen 
(bijv. d.m.v. een 
masterclass) 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, bedrijventerreinen 
en bedrijven: 
Meewerken 

Bewerkstelligen dat er meer 
voorbeeldprojecten worden 
gerealiseerd.  
[i.s.m. Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen en 
Klimaatadaptatie] 

LIFE aanvraag (EU 
subsidie) voor het 
aanleggen van tiny 
forests op 
bedrijventerreinen  
[gepland] 

Faciliteren, 
stimuleren 

Gemeenten, IVN en 
bedrijventerreinen: 
Meewerken, uitvoeren 

Verkennen van kansen 
en instrumenten om te 
komen tot meer 
voorbeeldprojecten 

Regisseren Gemeenten, bedrijventerreinen, 
bedrijven e.a. 
Meewerken 

Vergroenen van het 
bedrijfsleven. 
[i.s.m. Circulaire Economie] 

Groene Cirkels – 
Aansluiten bij het 
bestaande netwerk (van 
bedrijven, 
kennisinstellingen, 
overheden en 
maatschappelijke 
organisaties) en 
projecten opzetten 
[gepland] 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 

Gemeenten, kennisinstellingen, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties: 
Meewerken, uitvoeren 

KPI’s van de biodiversiteit op 
bedrijventerreinen 
ontwikkelen. 
[i.s.m. Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen en 
Klimaatadaptatie] 

Externe opdracht – Aan 
NL Greenlabel voor het 
screenen en adviseren 
van bedrijventerreinen 
en bedrijven (terrein- en 
gebiedslabel) 
[start november 2020] 

Regisseren, 
faciliteren,  
stimuleren 
(opdrachtgever) 

Bedrijventerreinen en bedrijven: 
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, grondeigenaren, 
inwoners e.a. partners:  
Meewerken 
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Spoor 3: 

 
De biodiversiteit en het aantal bomen op schoolpleinen, sportterreinen en 
recreatieparken vergroten 
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Scholen stimuleren om 

Zorgen voor een grotere 
biodiversiteit en meer 
bomen op sportterreinen 
en recreatieparken.

schoolpleinen te vergroenen. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie] 

RRvG – Subsidieregeling 

RRvG - Subsidieregeling 
Biodiversiteit en 
Landschap voor het 
opstellen van een 
biodiversiteitsplan en het 
uitvoeren van maatregelen 

voor Groene 
Schoolpleinen 

Faciliteren, 
stimuleren

Faciliteren, 
stimuleren

 Scholen: 
Uitvoeren 

Gemeenten: 
Uitvoeren 

Sportclubs stimuleren om 
sportterreinen te vergroenen.  
[i.s.m. Sport en Klimaatadaptatie] 

Programma 
Sportterreinen en 
biodiversiteit – voor het 
verbinden van sport en 
natuur  

Faciliteren, 
stimuleren 

NOC*NSF:  
Meewerken 
(initiatiefnemer) 
Gemeenten, Vlinderstichting, IVN 
e.a.: 
Meewerken 

De duurzaamheid (energie, 
klimaat, circulariteit, natuur 
en biodiversiteit) op en rond de 
vakantieparken op de Veluwe 
verbeteren.
[i.s.m. Gebiedsagenda Veluwe op 1] 

Programma Vitale 
Vakantieparken (van 
Veluwe-op-1) 

Regisseren, 
meewerken 

Gemeenten, ondernemers e.a.: 
Meewerken 

Inspelen op ontwikkelingen en 
kansen. Huidige instrumenten 
verbeteren en indien nodig 
nieuwe instrumenten inzetten. 
In het bijzonder voor sport- en 
recreatieparken.
[i.s.m. Sport en Klimaatadaptatie] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, grondeigenaren, 
scholen, sportverenigingen e.a. 
partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

• In 2022 hebben we meer inzicht in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor 
biodiversiteit op schoolpleinen, als resultaat van de samenwerking met en 
screening door NL Greenlabel. 

• In 2025 hebben alle basisscholen in Gelderland een groen schoolplein.  
• In 2023 zijn er 3 pilots uitgevoerd voor natuur op sportparken.  
• In 2023 worden richtlijnen voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie 

meegenomen in het ontwerp van 80% van de nieuw te ontwikkelen 
sportparken.  

• In 2023 ligt er voor alle circa. 500 vakantieparken op de Veluwe een 
toekomstperspectief.  

 
 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• Het aantal groene schoolpleinen in Gelderland. 
• Het aantal uitgevoerde pilots voor natuur op sportparken.   
• Het aantal nieuw te ontwikkelen sportparken waarbij richtlijnen voor 

natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie wordt meegenomen.  
• Het aantal vakantieparken op de Veluwe met een toekomstperspectief. 
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7.4 Ambitie IV:  Een grotere betrokkenheid van inwoners  
bij natuur en groen7.4 Ambitie IV: Een grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur en groen 

 
 
Spoor 1: 

 
Het draagvlak onder inwoners voor het behouden en vergroten van de biodiversiteit 
versterken  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Gemeenten stimuleren om 
soorten te adopteren (via 
subsidie aan IVN). 

Project ‘Gemeenten 
adopteren soorten’ 

Faciliteren, 
stimuleren 

IVN: 
Uitvoeren (initiatiefnemer) 
Gemeenten: 
Meewerken, uitvoeren 

Kinderen en jongeren dichter 
bij de natuur brengen.  

Regels Ruimte voor Gelder-
land (RRvG) – Subsidierege-
ling voor Groene Schoolpleien 

Faciliteren, 
stimuleren 

Scholen: 
Uitvoeren 

Buitenlessen (via 
subsidie aan IVN) 

Faciliteren, 
stimuleren 

IVN: 
Uitvoeren (initiatiefnemer) 
Gemeenten en middelbare 
scholen: 
Meewerken 

Een beeld krijgen van de 
kennis van biodiversiteit, het 
draagvlak voor biodiversiteit 
en de actiebereidheid tot inzet 
voor biodiversiteit.  

Jaarlijkse Enquête – 
onder Gelderlanders 
[vanaf 2021] 

Regisseren 
(opdrachtgever) 

Opdrachtnemer: 
Uitvoeren 

Inspelen op ontwikkelingen 
en kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren en 
indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, IVN 
e.a.  partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

 
Doelen en indicatoren worden later bepaald en afgestemd op
de communicatiedoeleinden.  

 
Monitoring 
 

Indicatoren: 
• De resultaten van de jaarlijkse enquête. 
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Spoor 2: Bewerkstelligen dat meer inwoners zich inzetten voor het behouden en 
vergroten van de biodiversiteit  
 

    
Actie Instrument Rol provincie Rol derden 
    
Vrijwilligersgroepen en 
burgerinitiatieven e.a. 
stimuleren en motiveren. 

RRvG – Subsidieregeling voor 
Burgerbetrokkenheid bij 
natuur, groen en landschap 

Faciliteren, 
stimuleren 

SLG, Voor Je Buurt en andere 
tussenpartijen: 
Meewerken 
 
Mensen, verenigingen en 
stichtingen die zich inzetten 
voor natuur, groen of 
landschap: 
Uitvoeren 

Jaarlijks evenement 
‘Gelderse Biodiversiteitsdag’ 

Stimuleren Gelderse Natuurpartners, 
vrijwilligers bij 
natuurorganisaties e.a.: 
Meewerken (aanwezig) 

Natuurprijs ‘Gelderse 
Pauwenveer’ (Uitreiking 
eens in de vier jaar door 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds) 

Stimuleren Gelderse Natuurpartners: 
Meewerken 

Inwoners betrekken bij 
natuur via het 
ondersteunen van 
Gelderse 
natuurorganisaties.  

Prestatieafspraken;  
begrotingssubsidies  

Faciliteren, 
stimuleren 

NMG, IVN en SLG: 
Uitvoeren 

Jongeren Adviesbureau (JAB) 
– om jongeren te betrekken 
bij maatschappelijke 
natuur- en 
duurzaamheidsvraagstukken  

Faciliteren, 
stimuleren 

IVN: 
Uitvoeren 
(initiatiefnemer) 
Gemeenten en middelbare 
scholen: 
Meewerken  

Contacten met en tussen 
partners en overheden 
faciliteren onderhouden. 

Netwerkbijeenkomst – 2x 
per jaar 

Uitvoeren, 
Faciliteren 
(initiatiefnemer) 

Gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders en -
organisaties e.a. 
partners: 
Meewerken/deelnemen 

Inspelen op 
ontwikkelingen en 
kansen. Huidige 
instrumenten verbeteren 
en indien nodig nieuwe 
instrumenten inzetten. 
[i.s.m. Klimaatadaptatie] 

Variabel   Faciliteren, 
stimuleren, 
agenderen  

Gemeenten, waterschappen, 
NMG, IVN, SLG e.a.
partners: 
Meewerken 

 
Doelen 
 

 
Doelen en indicatoren worden later bepaald en afgestemd op de 
communicatiedoeleinden. 

 
Monitoring 
 

 
N.t.b. 

 
 
!  
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Bijlage 1: Verklaring van gebruikte afkortingen
ANLb = Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
BOW = Beheer en Onderhoud Wegen
COP  = Conference of the Parties
CWI = Collectieve Wooninitiatieven
EC = Europese Commissie
EVZ = Ecologische Verbindingszone
HEN-wateren = wateren van het Hoogste Ecologische Niveau
GEA = Gelders Energieakkoord 
GLB = Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GMS = Gelderse Maatregelen Stikstof
GNN = Gelders Natuurnetwerk
GO = Groene Ontwikkelingszone
IPBES = Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IVN = Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
JAB = Jongeren Adviesbureau 
KDW = Kritische Depositiewaarde 
KPI = Kritische Prestatie Indicator
KRW = Kaderrichtlijn Water
LNV = Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
NIL = Natuurinclusieve landbouw
NMG = Natuur en Milieu Gelderland
NNN = Natuurnetwerk Nederland
NSP = Nationaal Strategisch Plan
NWEA  = Nederlandse WindEnergie Associatie 
PAS = Programmatische Aanpak Stikstof 
PBL = Planbureau voor de Leefomgeving 
RES = Regionale Energiestrategie
RRvG = Regels Ruimte voor Gelderland
SED-wateren = Wateren met een Specifiek Ecologische Doelstelling
SLG = Stichting Landschapsbeheer Gelderland
SNL = Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SOK = Samenwerkingsovereenkomst 
TBO  = Terreinbeherende organisatie
UW = Uitvoering Werken
VTH = Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wnb = Wet natuurbescherming
WUR = Wageningen University & Research

Bijlage 2: Referenties 
De Vries, S., Langers, F., Goossen, C. M., van Rijn, 
S. E. M., Vlasblom, E., Sterkenburg, R. P., & 
Pie-rik, F. H. (2017). Interventiestudie Gezonde 
Schoolpleinen: Het effect op leerlingen van  
het herinrichten van schoolplein tot gezond 
schoolplein. (Wageningen Environmental Research 
rapport; No. 2830). Wageningen Environmental 
Research.

Erisman JW, Eekeren N, Cuijpers W, de Wit J (2014) 
Biodiversiteit in de melkveehouderij; investeren in 
veerkracht en reduceren van risico’s, Louis Bolk 
Instituut

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, 
Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 
percent decline over 27 years in total flying insect 

biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): 
e0185809.

Hallmann CA, Zeegers T, van Klink R, Vermeulen R, 
van Wielink P, Spijkers H, Jongejans E (2018) 
Analysis of insect monitoring data from  
De Kaaistoep and Drenthe. Commissioned by 
Natuurmo-numenten

Planbureau voor de Leefomgeving (2020) Lerende 
evaluatie van het natuurpact 2020, gezamenlijk  
de puzzel leggen voor natuur, economie en 
maatschappij

Schaaf T., Willigenburg A.K. (2017) 
Burgerparticipatie bij Gelderse projecten in de 
fysieke leef-omgeving, Rekenkamer Oost-Nederland 
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