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I 
 

Voorwoord 
 
 
Voor u ligt mijn bachelorthesis met als onderwerp de veranderende samenwerkingsrelaties rond het 
natuurbeleid van de provincie Utrecht. Deze thesis vormt de afsluiting van het schakelprogramma 
voor een masteropleiding dat ik sinds september 2011 volg. In dit schakelprogramma heb ik kennis 
gemaakt met het vakgebied Milieu-maatschappijwetenschappen waarbinnen dit onderzoek en het 
schrijven van dit onderzoeksrapport heeft plaatsgevonden. Gedurende de uitvoering van dit 
onderzoek is er een beroep gedaan op een aantal personen. In dit voorwoord wil ik deze mensen 
graag bedanken voor hun bijdrage. Als eerste wil ik mijn begeleider, drs. J. Gersie, bedanken voor zijn 
intensieve bijdrage aan de totstandkoming van deze bachelorthesis. Mede dankzij zijn begeleiding en 
kennis heb ik het onderzoek goed kunnen afronden. Daarnaast wil ik graag de respondenten van de 
interviews bedanken voor hun hulp, relevante informatie en interesse. Zonder hen waren dit 
onderzoek en deze thesis als eindproduct zeker minder goed geworden. 
 
Allen bedankt en veel leesplezier! 
 
Nijmegen, juni 2012 
 
Jorn Freriks 
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Samenvatting 
 
 
In 2010 is door het kabinet Rutte besloten om stevig te bezuinigen op het natuurbeleid en dit beleid 
tevens te decentraliseren naar de provincies. Onder de noemer ‘herijking EHS’ wordt de omvang van 
de ecologische hoofdstructuur (EHS) teruggebracht van 728.500 hectare naar 600.000 hectare en 
wordt de termijn voor het realiseren hiervan opgeschoven van 2018 naar 2021. Op 20 september 
2011 zijn het Rijk en de onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een 
onderhandelingsakkoord overeen gekomen over de decentralisatie van het natuurbeleid. Vanaf 2014 
zijn de provincies financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Rondom het natuurbeleid 
is het netwerk van actoren steeds groter en hechter geworden en is de samenwerking tussen deze 
actoren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Belangrijke actoren binnen dit netwerk zijn 
provincies en terreinbeheerders. De samenwerking tussen die actoren lijkt de afgelopen tien jaar te 
zijn ontwikkeld van een meer hiërarchische naar een samenwerking volgens het netwerkmodel. Deze 
samenwerking is zo belangrijk geworden dat een verstoring van de samenwerkingsrelatie een 
bedreiging voor de kwaliteit van het natuurbeleid vormt. De bezuinigingen en de decentralisatie zijn 
een voorbeeld van een dergelijke verstoring. Het probleem is dat er momenteel weinig inzicht is in 
hoe de bezuinigingen en de decentralisatie de samenwerkingsrelatie gaan beïnvloeden waardoor 
onduidelijk blijft hoe de kwaliteit van het natuurbeleid gaat veranderen. Door dit gebrek aan inzicht 
kan de samenwerkingsrelatie niet verbeterd worden wanneer daar behoefte aan is. De veranderende 
samenwerkingsrelaties zullen in dit onderzoek onderzocht worden zodat er een bijdrage kan worden 
geleverd aan de kwaliteit van het natuurbeleid. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is:  
 
‘Hoe en in hoeverre zal de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloed worden door veranderende 
samenwerkingsrelaties binnen het natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht?’  
 
De uitwerking van de doelstelling en de vraagstelling wordt weergegeven in hoofdstuk 1. In 
hoofdstuk 2 wordt de problematiek rondom het veranderende natuurbeleid uitgebreid toegelicht 
zodat duidelijk wordt hoe de bezuinigingen en de decentralisatie tot veranderende 
samenwerkingsrelaties kunnen leiden en waarom dit een probleem is.  
 De theorie die centraal staat in dit onderzoek is de beleidsarrangementenbenadering van 
Van Tatenhove, Arts en Leroy uit 2000. Deze benadering en de toepassing daarvan in dit onderzoek 
worden beschreven in hoofdstuk 3. De beleidsarrangementenbenadering is ontwikkeld om de 
institutionele dynamiek en meervoudigheid in het milieubeleid te analyseren. De benadering 
onderscheidt vier dimensies, ‘discoursen’, ‘coalities’, ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’, waarmee het 
arrangement geanalyseerd wordt. Het onderzoek is een enkelvoudige casestudy van het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement met een accent op de samenwerkingsrelaties van de provincie Utrecht 
met verschillende terreinbeheerders. De belangrijkste databron betreft diepte-interviews en van alle 
actoren in de samenwerkingsrelaties zullen interviews worden afgenomen. De onderzoeksmethodiek 
wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 4.    
 De focus in dit onderzoek ligt op de samenwerkingsrelatie tussen enerzijds de provincie 
Utrecht en anderzijds terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat de beleidsarrangementen benadering genoeg handvatten biedt om aan de hand van 
de vier dimensies deze samenwerkingsrelatie en de verandering daarvan te analyseren. De analyse 
van het Utrechtse natuurbeleidsarrangement wordt beschreven in hoofdstuk 5. Uit de analyse van de 
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dimensie ‘discoursen’ kwam naar voren dat door versoberd beleid de provincie gedwongen wordt tot 
meer en effectievere samenwerking en dat haar afhankelijkheid van terreinbeherende organisaties 
en belangenorganisaties groeit. Deze organisaties voelen meer verantwoordelijkheid voor de EHS en 
zien hun invloed in het natuurbeleid groeien. Uit de analyse van de dimensie ‘coalities’ bleek dat alle 
actoren beseffen dat de samenwerking en het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen 
steeds belangrijker worden. Daarnaast neemt de gelijkwaardigheid tussen de actoren toe. Voor wat 
betreft de dimensie ‘hulpbronnen’ wordt de provincie Utrecht afhankelijker van de financiële en 
sociale hulpbronnen en deskundigheden van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties 
waardoor haar machtspositie kwetsbaarder wordt. Dit terwijl de machtsposities van 
terreinbeherende organisaties verstevigd en de invloed van belangenorganisaties toeneemt. Als 
gevolg hiervan heerst er bij deze actoren een grotere druk om te presteren en krijgen zij meer 
verantwoordelijkheid. De dimensie ‘spelregels’ verandert doordat de provincie een ondersteunende 
rol in de samenwerking krijgt, verantwoordelijkheid moet delen en op de achtergrond treedt. De 
beleidsbeïnvloedende rol van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties neemt toe 
waardoor zij meer druk en verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen.  
 Op basis van de analyse zijn een aantal kansen en bedreigingen voor het natuurbeleid in 
kaart gebracht. De kansen liggen vooral in het economiseren van de natuur teneinde alternatieve 
financieringsbronnen aan te wenden. Daarnaast zijn er kansen voor actoren om gebruik te maken 
van elkaars hulpbronnen en deskundigheden door krachten te bundelen en feedback op elkaars 
beleid te geven. De bedreigingen zitten vooral in een vertragende besluitvorming als gevolg van 
invloedrijkere samenwerkingspartners, onbeschikbare en niet winstgevende alternatieve 
financieringsbronnen, imagoverslechtering voor terreinbeherende organisaties en terughoudendheid 
in het nemen van verantwoordelijkheid in een veranderend natuurbeeld.  
 In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan, gereflecteerd op de 
gehanteerde theorie en onderzoeksmethodiek. Afgesloten wordt met enkele suggesties voor 
vervolgonderzoek. Geconcludeerd kan worden dat de veranderingen in het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement de samenwerkingsrelatie dermate hebben beïnvloed dat de rol-, taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling veranderd zijn. Deze veranderingen hebben een toenemende 
effectiviteit en efficiëntie tot gevolg waardoor er een bijdrage geleverd kan worden aan de kwaliteit 
van het vernieuwde natuurbeleid. Deze bijdrage vindt plaats doordat problemen gezamenlijk 
opgelost worden, er een breed draagvlak voor het beleid wordt gecreëerd en de financiële zekerheid 
van het beleid toeneemt. Op deze manier leiden veranderende samenwerkingsrelaties wellicht tot 
het afremmen of zelfs stopzetten van de afname van de Utrechtse natuurkwaliteit. De eerste 
aanbeveling om de samenwerking te optimaliseren is gericht op het inzichtelijk maken van de rol-, 
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling zodat de organisatie van de samenwerking vorm krijgt. De 
tweede aanbeveling betreft het invoeren van vaste overlegmomenten zodat er ingespeeld kan 
worden op de kans om krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars hulpbronnen en 
deskundigheden. Dit onderzoek creëert een behoefte aan vervolgonderzoek. Een relevant 
onderwerp voor vervolgonderzoek betreft de duurzame beschikbaarheid en winstgevendheid van 
alternatieve financieringsbronnen. Een dergelijk onderzoek biedt inzicht in de financiële toekomst 
van het Utrechtse natuurbeleidsarrangement. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Projectkader 
Aan het natuurbeleid dat in 1990 in gang is gezet is in 2010 een einde gekomen door stevige 
bezuinigingen van het kabinet Rutte. Karakteristiek voor het oude natuurbeleid was de introductie 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 1990. De EHS is het Nederlandse netwerk van bestaande 
en nieuw aan te leggen natuurgebieden en heeft als doel om de achteruitgang van de natuur en 
biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. Kabinet Rutte, dat in 2010 gevormd werd, heeft plannen 
ontwikkeld waarin 600 miljoen euro (een bezuiniging van 70%!) bezuinigd wordt op het natuurbeleid. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (2011) geeft in haar beoordeling van het natuurakkoord 
aan dat de omvang van de EHS teruggebracht wordt van 728.500 hectare naar 600.000 hectare en 
dat de termijn voor het realiseren van de EHS opgeschoven wordt van 2018 naar 2021.  

Een onderdeel van het veranderende natuurbeleid sinds de jaren ‘90 is de decentralisatie van 
het Rijk naar de provincies. Decentralisatie is het overhevelen van verantwoordelijkheden naar 
lagere overheidsniveaus. Deze overheveling van natuurbeheertaken zal aanzienlijk toenemen in het 
nieuwe beleid. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het natuurbeleid was de 
ontwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, dat in 2007 in het leven is geroepen. De 
kern van deze nieuwe sturingsfilosofie is dat provincies verantwoordelijkheid hebben voor 
ontwikkeling en uitvoering van gebiedsgericht beleid met de inzet van rijksmiddelen, eigen middelen 
en andere geldstromen (Slangen, Polman & Jongeneel, 2008). Het spreekt voor zich dat het 
decentralisatieproces geen proces is wat pas in 2010 in gang is gezet, dit speelt al jaren, en komt nu 
in een stroomversnelling als gevolg van de bezuinigingen. Een manier van de overheid om te 
bezuinigen is namelijk het overdragen van verantwoordelijkheid naar de provincies. De provincies 
krijgen jaarlijks (vanaf 2014) een bedrag voor de overgedragen natuurbeheertaken maar zullen als 
gevolg van de nieuwe taken ook aanvullende kosten moeten maken. De rijksbijdrage van 100 miljoen 
euro zal naar alle waarschijnlijkheid dus niet de kosten dekken die een provincie moet maken voor 
het natuurbeheer als gevolg van de verantwoordelijkheid voor de EHS. Het beleid dat het kabinet 
voert lijkt vooral gericht te zijn op het voldoen aan de Europese verplichtingen en doelstellingen 
(hoofdzakelijk stoppen van achteruitgang van biodiversiteit), maar totaal niet meer op ontwikkeling, 
verbetering en dus vooruitgang van de Nederlandse natuur (PBL, 2011).  

Op 20 september 2011 zijn het Rijk en de onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) een onderhandelingsakkoord overeengekomen over de decentralisatie van het 
natuurbeleid. Vanaf 2014 zijn de provincies financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. 
De provincies krijgen hiermee de bovenlokale regie. De rol van het Rijk beperkt zich voor de 
natuurkwaliteit van gebieden tot het stellen van kaders op grond van internationale en Europese 
verplichtingen (IPO, 2011). Het akkoord regelt dus de verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
EHS maar laat de invulling van het beleid over aan de provincies (PBL, 2011).  
 Provincies hebben de afgelopen twintig jaar steeds meer ontwikkelende rollen opgepakt 
waardoor de rol van ‘toezichthouder van de lagere overheden’ veranderd is in de rol van partner, 
regisseur of procesmanager (Sollart & Van den Bosch, 2006). Deze veranderende rol is een logisch 
gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid. Als gevolg van het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie natuur zullen de provincies de rol van bovenlokaal regisseur op zich nemen (IPO, 
2011). Het onderdeel ‘beheeropgave’ in dit akkoord bepaalt dat de provincies vanaf 2014 financieel 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EHS. Hiervoor voegt het Rijk vanaf 2014 jaarlijks 100 
miljoen euro toe aan het provinciefonds. In dit akkoord is een berekening gemaakt van de structurele 
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kosten en de projectkosten die voor het beheer nodig zijn. Naast de kosten is een dekking 
weergegeven van die kosten met als resultante de benodigde provinciale bijdrage (IPO, 2011), met 
andere woorden het deel dat provincies zelf moeten investeren in het beheer. In het akkoord is 
bepaald dat onderdeel van het beheer het (agrarisch) natuurbeheer binnen de EHS betreft, 
ganzenbeheer, faunafonds, functieverandering en effectgerichte beheer (IPO, 2011, p. 9). Binnen de 
provincies ligt momenteel een sterke focus op de verlaging van beheerkosten (IPO, 2011, ).  
 De provincie Utrecht herbergt voor een kleine provincie veel als EHS begrensd gebied (PBL, 
2010). Dit vraagt vanzelfsprekend om een duidelijke focus op natuurbeheer en -ontwikkeling. In de 
provincie Utrecht is er een sterke samenwerkingsrelatie tussen de provincie en natuur- en 
milieuorganisaties (Adema, 2004). In het onderzoek van Adema (2004) wordt deze 
samenwerkingsrelatie in kaart gebracht. Hierin wordt aangegeven dat de provincies zelf bepalen hoe 
zij de verstrekking van financiële middelen aan natuur- en milieuorganisaties wil invullen. Deze 
organisaties zijn afhankelijk van de provincie als financiële hulpbron. De financiële middelen van 
provincies krimpen en hun verantwoordelijkheid over deze middelen groeit. Zoals gezegd ligt de 
focus binnen provincies nu sterk op een verlaging van de beheerkosten waardoor provincies hun 
financieel beleid wellicht efficiënter in willen richten wat gevolgen kan hebben voor de financiële 
positie van terreinbeheerders.  
 Het onderzoek van Adema (2004) heeft als uitgangspunt dat de provinciale overheid en 
natuur- en milieuorganisaties steeds vaker onderdeel zijn van complexe netwerken. In dit onderzoek 
wordt geconcludeerd dat er steeds meer in partnership wordt gewerkt tussen deze actoren. 
Bovendien wordt geconcludeerd dat deze samenwerking sinds de jaren ‘90 lijkt te veranderen van 
meer hiërarchische samenwerking naar een samenwerking volgens het netwerkmodel, waarin 
samenwerkende partijen een gelijkwaardige positie hebben. Van der Meer (1998) stelt: ‘’verandering 
treedt op in netwerken in en door interne reorganisatie als reactie op verstorende impulsen van 
buitenaf’’ (p. 5) . Verandering kan dan volgens Van der Meer (1998) worden opgevat als het tot stand 
komen van nieuwe koppelingen binnen of tussen repertoires, waarbij bestaande verankeringen 
verdwijnen of geherdefinieerd raken. Deze theorie definieert daarmee de huidige problematiek als 
volgt: de decentralisatie van het natuurbeleid is de impuls die de relatie tussen de provincie Utrecht 
en terreinbeherende organisaties verstoord waardoor nieuwe verhoudingen (koppelingen) binnen en 
tussen de inhoud en de organisaties (repertoires) van de actoren tot stand zullen komen.  
 Kortom, als gevolg van de bezuinigingen en de decentralisatie worden provincies opgezadeld 
met veel verantwoordelijkheid waaronder de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
EHS. Vanwege beperkte financiële middelen die de provincies toebedeeld krijgen worden zij 
genoodzaakt om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de beheerkosten te verlagen. 
Terreinbeheerders wiens financiering afhankelijk is van het budget van provincies, zullen deze 
bezuinigingen voelen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de relatie tussen de provincie Utrecht 
en terreinbeheerders veranderen.  
 De literatuur biedt inzicht in wat er gaat veranderen voor de provincies, maar het blijft 
vooralsnog onderbelicht wat het vernieuwde natuurbeleid nu inhoudt voor andere actoren zoals 
terreinbeheerders en voor de samenwerkingsrelatie van de provincies met dergelijke actoren. Want 
dat is waar de vernieuwing haar sporen zal nalaten, op de samenwerkingsrelaties. Adema (2004) 
toont aan dat de wederzijdse afhankelijkheden tussen provincies en terreinbeheerders zijn 
toegenomen waardoor samenwerking steeds belangrijker is geworden voor een effectief 
natuurbeleid. Nu het Rijk wegvalt als bepalende actor, de provincies juist meer verantwoordelijkheid 
krijgen en de beschikbare financiële middelen afnemen, zal de samenwerkingsrelatie tussen de 
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provincies en terreinbeheerders belangrijker worden. Doordat deze samenwerkingsrelatie zo 
belangrijk is voor de kwaliteit van het natuurbeleid, leidt een verandering in de samenwerking direct 
tot een verandering in de kwaliteit. Het probleem is dat er momenteel weinig inzicht is in hoe die 
samenwerkingsrelatie gaat veranderen waardoor onduidelijk blijft hoe de kwaliteit van het 
natuurbeleid gaat veranderen.  
 
 
1.2 Doelstelling 
Vanuit het in paragraaf 1.1 beschreven projectkader is de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
‘’Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het vernieuwde natuurbeleid, door een analyse van de 
veranderende samenwerkingsrelatie tussen provincies en terreinbeheerders.’’ 
 
Het begrip kwaliteit duidt in deze doelstelling op de mate waarin het natuurbeleid de natuur van 
Nederland effectief beheert. Een bijdrage aan deze kwaliteit kan dan ook geleverd worden wanneer 
er meer hectare EHS grond aangekocht, beschermd, ontwikkeld en beheerd wordt, dat de natuur als 
gevolg hiervan schoner en beter wordt en dat de biodiversiteit in deze natuur toeneemt. Het 
vernieuwde natuurbeleid omvat het beleid dat ontstaat als gevolg van de bezuinigingen en het 
decentralisatieproces. De bezuinigingen en de decentralisatie zijn in deze problematiek onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Het Rijk hanteert het decentraliseren van natuurbeleid als één van de 
methoden om te bezuinigen op dit beleid. Taken en verantwoordelijkheden worden overgeheveld 
naar provincies, de doelstellingen zijn aangepast (herijking EHS) en voor het bereiken van die 
doelstellingen krijgen provincies aanzienlijk minder geld dan voorheen. Dit typeert in grote lijnen het 
vernieuwde beleid. Samenwerkingsrelaties tussen provincies en terreinbeheerders betreft de manier 
waarop deze actoren het vernieuwde beleid samen proberen in te vullen. Deze relatie zal mogelijk 
veranderen doordat de provincies in de nieuwe situatie de spaarpot beheren waardoor 
verhoudingen in de samenwerkingsrelatie zullen verschuiven. 
 Dit onderzoek is maatschappelijke relevant omdat het een bijdrage levert aan de kwaliteit 
van het vernieuwde natuurbeleid. Er is veel ophef over dit beleid en de bezuinigingen die ermee 
gepaard gaan. Vooral deze bezuinigingen en de daarmee verband houdende decentralisatie van het 
natuurbeleid naar de provincies geeft aanleiding tot het onderzoeken van de gevolgen van deze 
ontwikkelingen. Daartoe wordt onderzocht wat dan de gevolgen zijn van het vernieuwde beleid voor 
de samenwerkingsrelatie tussen provincies en terreinbeheerders. Door de jaren heen is 
samenwerking tussen betrokken actoren een steeds prominentere rol gaan spelen in een effectieve 
uitvoering van het natuurbeleid. Samenwerking is steeds intensiever geworden en binnen het 
natuurdomein is sprake van een hecht netwerk tussen actoren. Samenwerking valt dus ook niet meer 
weg te denken in de huidige uitvoering van het natuurbeleid. De kwaliteit van het natuurbeleid 
wordt in grote mate bepaald door deze samenwerking en is daarom van groot belang.  
 Er zal ingezoomd worden op de samenwerkingsrelatie van de provincie met 
terreinbeheerders. De terreinbeheerders zullen de directe gevolgen voelen van het vernieuwde 
beleid. Provincies worden namelijk financieel verantwoordelijk voor het beheer van de EHS en 
daarvoor krijgen zij jaarlijks een beperkt budget waardoor zij zelf ook investeringen moeten doen in 
het beheer. Hierdoor komt de focus ook binnen provincies sterk te liggen op verlaging van die 
beheerkosten. Dit zal ongetwijfeld die organisaties raken die voor hun financiering gedeeltelijk of 
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geheel  afhankelijk zijn van provincies, namelijk terreinbeheerders.  Deze problematiek wordt verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 2.  
 
 
1.3 Onderzoeksmodel 
Er zal onderzoek worden gedaan binnen een provincie waarin sterke samenwerkingsrelaties bestaan 
met terreinbeheerders; de provincie Utrecht. Bovendien is er binnen deze provincie relatief veel EHS 
gebied aanwezig en men voelt zich in het algemeen betrokken bij natuur en landschap, dat geldt 
zowel voor de burger als voor de provincie. Het onderzoeksmodel geeft een globale indruk van de 
opbouw van het onderzoek. Aan de hand van de beleidsarrangementenbenadering zal de 
samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties geanalyseerd 
worden. Dat gebeurt door de vier dimensies, ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’ en 
‘discoursen’ van het Utrechtse natuurbeleidsarrangement te beschrijven, met een focus op de 
samenwerking tussen de betrokken actoren. Door de samenwerkingsrelatie tussen actoren te 
analyseren in het licht van de vier dimensies, en deze te vergelijken met de samenwerkingsrelatie 
vóór de bezuinigingen en de decentralisatie van het natuurbeleid, kan onderzocht worden hoe de 
samenwerkingsrelatie is veranderd of nog zal veranderen. Er wordt in het onderzoek dus continu 
gefocust op veranderingen binnen de dimensies die zijn opgetreden als gevolg van de bezuinigingen 
en de decentralisatie. Vervolgens wordt bekeken wat deze veranderingen betekenen voor de 
samenwerkingsrelatie. Door te analyseren hoe deze verandert kan iets gezegd worden over de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het natuurbeleid, ervan uitgaande dat samenwerking belangrijke 
gevolgen heeft voor die kwaliteit. Het onderzoek is dan gericht op hoe de samenwerking zich nu 
ontwikkelt en hoe dat de kwaliteit van het natuurbeleid gaat bepalen. De 
beleidsarrangementenbenadering en de toepassing daarvan op de problematiek in dit onderzoek, 
worden beschreven in hoofdstuk 3.  
 Het theoretisch kader wordt gevormd door een vooronderzoek naar het 
natuurbeleidsarrangement binnen de provincie Utrecht en de samenwerking tussen de provincie en 
terreinbeheerders, en door de theorie die centraal staat in de beleidsarrangementenbenadering. Uit 
dit theoretisch kader komen de onderzoekselementen voort die de basis vormen in het empirisch 
onderzoek. Er zal gebruik worden gemaakt van een enkelvoudige casestudy waarin meerdere 
subcases worden onderscheiden. De geselecteerde case betreft het natuurbeleidsarrangement van 
de provincie Utrecht, met als subcases de samenwerkingsrelatie van de provincie Utrecht met 
terreinbeheerder 1, de samenwerkingsrelatie van de provincie Utrecht met terreinbeheerder 2 en de 
samenwerkingsrelatie van de provincie Utrecht met terreinbeheerder 3, enz. De 
onderzoeksmethodiek wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Op basis van de analyse van het 
veranderende natuurbeleidsarrangement kunnen conclusies getrokken worden die een antwoord 
geven op de hoofdvraag en kunnen aanbevelingen worden gedaan om de samenwerkingsrelatie te 
verbeteren. In figuur 1 wordt het onderzoeksmodel weergegeven. 
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Figuur 1 Onderzoeksmodel 
 
 
1.4 Vraagstelling 
In dit onderzoek staat de veranderende samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en 
terreinbeheerders centraal. Op basis van de doelstelling, het projectkader en het onderzoeksmodel is 
een efficiënte en sturende onderzoeksvraag geformuleerd. Deze hoofdvraag maakt duidelijk welk 
soort kennis nodig is (beschrijvend of verklarend) en welk materiaal in het onderzoek op welke plek 
moet worden verzameld (Verschuren & Doorewaard, 2007). De hoofdvraag betreft: 
 
‘’Hoe en in hoeverre zal de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloed worden door veranderende 
samenwerkingsrelaties binnen het natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht?’’  
 
Uit de hoofdvraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen hebben als 
voornaamste functie het geven van sturing. Daarnaast bieden de deelvragen een handzame 
structurering van het onderzoek tijdens de uitvoeringsfase (Verschuren & Doorewaard, 2007). Deze 
zijn: 
 
1. Wat is de problematiek van het veranderende natuurbeleid? 
2. Hoe kan de beleidsarrangementenbenadering toegesneden worden op deze problematiek en een 
bijdrage leveren aan de doelstelling van het onderzoek? 
3. Hoe ziet het natuurbeleidsarrangement binnen de provincie Utrecht, voorafgaand aan het 
decentralisatieproces, eruit? 
4.  Hoe ziet het natuurbeleidsarrangement binnen de provincie Utrecht, na het decentralisatieproces,  
eruit? 
5. Wat voor invloed hebben de veranderingen in het natuurbeleidsarrangement op de 
samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders? 
6. Wat zijn de gevolgen van deze veranderende samenwerkingsrelatie voor de kwaliteit van het 
vernieuwde natuurbeleid?  
7. Hoe zou de samenwerkingsrelatie verbeterd kunnen worden zodat deze optimaal bijdraagt aan de 
kwaliteit van het natuurbeleid? 
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Als eerste zal de problematiek van het veranderende natuurbeleid beschreven worden door de 
geschiedenis van het arrangement te beschrijven en door de rol van samenwerking binnen het 
arrangement weer te geven. Deelvraag 2 biedt inzicht in de theorie van de 
beleidsarrangementenbenadering en hoe de theorie gebruikt wordt in dit onderzoek. Op basis van 
deze eerste twee deelvragen kan er een onderzoeksmethodiek bepaald worden. Daarnaast wordt de 
theorie geoperationaliseerd in concrete indicatoren die de basis gaan vormen voor het empirisch 
onderzoek. In deelvraag 3 en 4 worden vervolgens de beleidsarrangementen, vóór en na de 
bezuinigingen en de decentralisatie, geanalyseerd door de dimensies te beschrijven. De resultaten 
van die analyses bieden inzicht in hoe de samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en 
terreinbeheerders veranderd (deelvraag 5) en wat de gevolgen van die veranderende 
samenwerkingsrelatie zijn voor de kwaliteit van het natuurbeleid (deelvraag 6). Vervolgens kunnen er 
conclusies worden getrokken en kunnen mogelijk aanbevelingen (deelvraag 7) worden gedaan om de 
samenwerkingsrelatie dermate te beïnvloeden zodat deze effectief inspeelt op de veranderingen 
binnen het natuurbeleidsarrangement.  
 
 
1.5 Werkwijze 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een casestudy waarin de provincie Utrecht als case 
centraal staat. Binnen de provincie Utrecht wordt onderzocht hoe en in hoeverre de samenwerking 
tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders verandert als gevolg van de bezuinigingen binnen 
en de decentralisatie van het natuurbeleid. Binnen de provincie Utrecht zijn daarom verschillende 
subcases te onderscheiden, namelijk de samenwerkingsrelaties tussen de provincie Utrecht en 
terreinbeheerder 1, de samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerder 2, 
enz. Door meerdere samenwerkingsrelaties met meerdere terreinbeherende organisaties te 
analyseren zal de betrouwbaarheid van het onderzoek toenemen. De resultaten van dit onderzoek 
kunnen wellicht als relevante uitgangspunten dienen voor vervolgonderzoek in andere provincies. 
Om de veranderende samenwerkingsrelaties te analyseren zullen de vier dimensies van het 
natuurbeleidsarrangement binnen de provincie Utrecht beschreven worden. De 
onderzoeksmethodiek zal verder uitgewerkt worden in hoofdstuk 4. 
   Het onderzoek zal voornamelijk plaatsvinden door middel van interviews. De interviews 
zullen ten minste gehouden worden met betrokken actoren binnen de samenwerkingsrelaties. 
Daarmee worden personen bedoeld die in de dagelijkse praktijk de samenwerking vorm geven. 
Daarnaast kunnen andere betrokkenen geïnterviewd worden die niet direct participeren in de 
samenwerkingsrelaties maar hier wel relevante inzichten over kunnen verschaffen. Met de 
informatie verkregen uit de interviews zullen vooral de dimensies van het natuurbeleidsarrangement 
worden geanalyseerd (deelvraag 3, 4 en 5). De problematiek en de toepassing van het theoretisch 
kader (deelvraag 1 en 2) zullen vooral uitgewerkt worden aan de hand van een literatuurstudie. De 
conclusiedeelvraag (6) en de aanbevelingendeelvraag (7) zullen ook voornamelijk uitgewerkt worden 
aan de hand van het datamateriaal verkregen uit interviews.  
 
 
1.6 Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 zal de problematiek die centraal staat binnen dit onderzoek uitgewerkt worden. 
Daarin wordt duidelijk wat nu precies het probleem is en wat de noodzaak van het onderzoek 
betreft. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe de beleidsarrangementenbenadering toegesneden 



 

7 
 

wordt op de in hoofdstuk 2 beschreven problematiek. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethodiek 
beschreven die gehanteerd is in het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 5 worden de vier dimensies 
van het natuurbeleidsarrangement beschreven door middel van een adequate analyse van het 
datamateriaal. Daarnaast analyseert dit hoofdstuk de verandering van de samenwerking en biedt het 
een perspectief op de toekomst door in de laatste paragraaf de kansen en bedreigingen van het 
Utrechtse natuurbeleidsarrangement weer te geven. In het laatste hoofdstuk (6) wordt een 
antwoord gegeven op de hoofdvraag in een conclusie. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om 
de samenwerking te verbeteren. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 6 wordt er gereflecteerd op 
de gehanteerde theorie en de onderzoeksmethodiek. Tot slot worden er suggesties gedaan voor 
vervolgonderzoek.   
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2 Problematiek veranderend natuurbeleid 
 
 
In de inleiding van dit onderzoeksrapport is al een aanzet gegeven tot het beschrijven van de 
problematiek rondom de veranderingen in het natuurbeleid. Geprobeerd is om de beschrijving van 
de problematiek zo ver mogelijk af te bakenen zodat uiteindelijk een efficiënte en haalbare 
doelstelling geformuleerd kon worden. In dit hoofdstuk zal deze problematiek nog eens toegelicht 
worden zodat precies duidelijk wordt hoe de bezuinigingen en de decentralisatie tot veranderende 
samenwerkingsrelaties kunnen leiden en waarom dit een probleem is. Daarvoor zal in paragraaf 2.1 
beschreven worden wat er nu veranderd is, met als kernpunten de bezuinigingen en de 
decentralisatie. Daarvoor zijn vooral de onderzoeken uit 2011 van het PBL als uitgangspunt genomen. 
In paragraaf 2.2 wordt aan de hand van de theorie van Driessen en Leroy (2007) de ontwikkeling van 
samenwerking binnen het natuurbeleid omschreven met behulp van drie kernbegrippen, namelijk 
multisector-, multi-actor- en multilevel governance. Deze begrippen zijn onderverdeeld in drie 
subparagrafen. In paragraaf 2.3 wordt aan de hand van verschillende onderzoeken toegelicht wat 
dan precies het probleem is door duidelijk te maken hoe de bezuinigingen en de decentralisatie de 
door de jaren heen ontwikkelde samenwerking binnen het natuurbeleid beïnvloedt en risico’s met 
zich meebrengt voor de kwaliteit van dit beleid. In paragraaf 2.4 wordt het hoofdstuk afgesloten door 
het verband te leggen met de doelstelling van het onderzoek.  
 
 
2.1 Wat is er veranderd? 
In 2010 is het regeerakkoord bereikt tussen de VVD en het CDA. In dit akkoord ‘Vrijheid en 
verantwoordelijkheid’ staan onder andere efficiëntie en een kleiner wordende overheid centraal. De 
economische crisis dwingt de overheid om fors te bezuinigen op overheidsuitgaven op verschillende 
terreinen. In dit regeerakkoord is er onder andere gekozen voor forse bezuinigingen binnen het 
natuurbeleid. Het doel dat door de overheid met deze bezuinigingen nagestreefd wordt is een betere 
kwaliteit voor de natuur. De vraag is echter of dat een realistisch doel is.  
 De bezuinigingen in het natuurbeleid vallen in het regeerakkoord onder de noemer ‘Herijking 
EHS’. Deze herijking houdt op hoofdlijnen in dat de oorspronkelijk beoogde omvang van 728.500 
hectare wordt teruggebracht tot bijna 600.000 hectare (PBL, 2011). Bovendien wordt het 
natuurbeleid grotendeels gedecentraliseerd naar de provincies en zijn er structurele financiële 
ombuigingen aangegeven voor natuur en landschap. In vergelijking met 2011 wordt twee derde deel 
(circa 400 miljoen euro) van de rijksmiddelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en de EHS 
bezuinigd (PBL, 2011). 
 Een manier om Rijksoverheid kleiner te maken en effectiever en doelmatiger beleid te 
voeren is het decentraliseren van beleid naar provincies. In het Onderhandelingsakkoord 
‘Decentralisatie Natuur’ zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de 
decentralisatie van het natuurbeleid. In dit akkoord wordt de verantwoordelijkheid voor het 
natuurbeleid en landelijk gebied overgedragen van het Rijk naar provincies (PBL, 2011). Dat betekent 
dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de herijkte EHS wordt gerealiseerd, welke 
rijkstaken de provincies overnemen en voor welke taken de provincie de autonome bevoegdheid 
heeft (PBL, 2011). De partijen gaan ervan uit dat middels dit akkoord de internationale doelen 
gerealiseerd kunnen worden en dat er in de periode tot 2021 wordt voldaan aan de verplichtingen. 
Er zijn ook afspraken gemaakt over de middelen die provincies beschikbaar worden gesteld en er is 
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overeengekomen dat de provincies de middelen gericht zullen inzetten op het realiseren van de 
internationale verplichtingen via afronding van de herijkte EHS en het voeren van adequaat beheer 
(PBL, 2011). 
 De beheeropgave en de financiële verantwoordelijkheid van provincies voor dit beheer zijn 
de meest opvallende afspraken in het onderhandelingsakkoord. In het akkoord is bepaald dat 
provincies vanaf 2014 financieel verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EHS (IPO, 2011). 
Hiervoor voegt het Rijk jaarlijks 100 miljoen euro toe aan het provinciefonds. Uit het restant van het 
Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) financiert het Rijk het beheer in de jaren 2011, 2012 en 
2013 (IPO, 2011). Onder het beheer van de EHS wordt verstaan het natuurbeheer binnen de EHS, 
ganzenbeheer, faunafonds, functieverandering en het effectgerichte beheer (IPO, 2011). Het 
natuurbeheer binnen de EHS is de grootste kostenpost en bedraagt alleen al € 79,5 miljoen. De 
jaarlijkse bijdrage van € 100 miljoen is lager dan de kosten van het overgedragen beheer aan 
provincies. Dit betekent een vereiste jaarlijkse provinciale bijdrage van (vanaf 2015) 60 miljoen euro, 
op basis van de herijkte beheeropgave (PBL, 2011). Één van de bevindingen van het PBL (2011) is dat 
dit akkoord een versnelde achteruitgang van natuurkwaliteit reëel maakt, wat risicovol is met het 
oog op de Europese verplichtingen. Het akkoord zet in op een versobering van het natuurbeheer 
want ondanks een jaarlijkse provinciale bijdrage van 60 miljoen euro lijkt het beheer van bestaande 
natuur niet voldoende gewaarborgd. En versobering van de uitvoering van beheersmaatregelen zal 
leiden tot versnelde afname van de natuurkwaliteit.  
 
 
2.2 Groeiende samenwerking 
In deze paragraaf wordt de geschiedenis van de samenwerking binnen het milieu- en natuurbeleid 
beschreven door in te zoomen op de zogenaamde verschuiving van ‘government naar governance’. 
Daarin worden begrippen als multisector, multi-actor en multilevel governance toegelicht door te 
beschrijven wat hun bijdrage is geweest aan de groeiende samenwerking.   
 
2.2.1 Multisector governance 
De geschiedenis van het Nederlandse milieu- en natuurbeleid kenmerkt zich hoofdzakelijk door de 
groeiende behoefte aan integratie. In de jaren 80 werd het begrip integratie door het ministerie van 
VROM gedefinieerd als ‘een samenhangende aanpak van samenhangende problemen’ (Driessen & 
Leroy, 2007). Vanaf de jaren 80 werd duidelijk dat het gefragmenteerde stelsel van sectorale 
regelgeving en beleid voor veel problemen zorgde, voor zowel procedurele en organisatorische 
fragmentatie als voor inhoudelijke fragmentatie (Driessen & Leroy, 2007). Er ontstond een wens tot 
afstemming vanuit de zorg voor samenhang en consistentie. Het milieu- en het natuurbeleid hebben 
een integrerende taakstelling die heeft geleid tot verschillende pogingen tot versterking van de 
samenhang en consistentie (Driessen & Leroy, 2007). Daarbij zijn er drie belangrijke integratiesporen 
te onderscheiden die vanaf midden jaren 80 een rol spelen, namelijk het themabeleid, het 
doelgroepenbeleid en het gebiedsgerichte beleid (Driessen & Leroy, 2007, p. 224). Het themabeleid 
was vooral een vorm van inhoudelijke integratie doordat de zogenaamde ver-thema’s de 
verschillende natuur- en milieucomponenten samenbracht. Het doelgroepenbeleid was gericht op 
het ontwikkelen en communiceren van samenhangende milieudoelstellingenpakketten voor 
specifieke doelgroepen, zoals industrie, landbouw, enz. (Driessen & Leroy, 2007, p. 224). Het 
gebiedsgerichte beleid is een vorm van integratie waarin sectorale milieuaspecten worden 
samengenomen met andere thema’s van de omgevingskwaliteit, maar nu per gebied (Driessen & 
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Leroy, 2007, p. 224). Het gebiedsgerichte beleid krijgt vanaf 1994 een extra impuls doordat het 
initiatief voor bijvoorbeeld natuurbeleid steeds meer bij het gebied (provincies en gemeenten) komt 
te liggen (De Boer, Kuindersma, Van der Zouwen, Van Tatenhove, 2008). Deze ontwikkeling wordt 
ook wel getypeerd als de decentralisatie-impuls waarin bevoegdheden met betrekking tot het 
natuurbeleid van het Rijk naar provincies worden gedecentraliseerd (De Boer et al., 2008).  Vanaf 
begin jaren ‘90 zijn er met steeds meer vormen van geïntegreerd gebiedsgericht beleid binnen het 
natuurbeleid geëxperimenteerd, zoals het ROM-gebiedenbeleid, Waardevolle Cultuurlandschappen 
en Strategische Groenprojecten (De Boer et al., 2008). Dit zijn de gebiedsgerichte beleidsprocessen 
binnen het EHS-beleid. Daarmee heeft de ontwikkeling van het integratiespoor ‘gebiedsgericht 
beleid’ een verbreding van het concept natuur met zich meegebracht. Deze verbreding komt tot 
uitdrukking in de verbreding van het gebiedsperspectief ‘natuurontwikkeling’ tot een stimulering van 
de algemene regionale ontwikkeling, inclusief landbouw en recreatie (De Boer et al., 2008). Maar 
deze verbreding komt ook tot uitdrukking in de nieuwe relaties met andere beleidsvelden zoals 
water, ruimte, landbouw en recreatie (De Boer et al., 2008).  
 Het vinden van de balans tussen noodzakelijke taakverdeling en specialisatie enerzijds en de 
wenselijke samenhang en integratie anderzijds, valt onder de noemer multisector governance 
(Driessen & Leroy, 2007). De bovengenoemde vormen van beleidsintegratie zijn dus vormen van 
multisector governance. Deze beleidsintegratie is een zeer positieve ontwikkeling geweest voor het 
Nederlandse milieu- en natuurbeleid vanwege de procedurele, organisatorische en inhoudelijke 
vooruitgang die daarmee geboekt is. Maar er zijn ook bepaalde dilemma’s aan het begrip verbonden. 
Integratie doet een steeds groter beroep op de samenwerking tussen partijen om die samenhang en 
consistentie te creëren.  Integratie blijft immers een vorm van samenwerking waarin partijen hun 
belangen zodanig kunnen samensmelten zodat er grotere doelstellingen bereikt kunnen worden. 
Deze samenwerking kan echter ook vertraging en stroperigheid opleveren waardoor de 
slagvaardigheid in gevaar komt (Driessen & Leroy, 2007). Bovendien kan de samenwerking leiden tot 
een verzwakking van de individuele identificatie met het milieu- en natuurbeleid doordat de milieu- 
en natuuraspecten steeds minder zichtbaar worden (Driessen & Leroy, 2007). Duidelijk is in ieder 
geval dat het integratieproces een duidelijk beroep heeft gedaan op de samenwerking tussen 
betrokken organisaties en de groei daarvan. Multisector governance moet echter de balans tussen 
specialisatie en integratie continu waarborgen door samenwerking zo in te richten dat het de 
doeltreffendheid en de identiteit van de betrokken beleidsvelden niet in gevaar brengt.  
 
2.2.2 Multi-actor governance 
De trend naar multi-actor governance in het milieu- en natuurbeleid wordt gestimuleerd door twee 
ontwikkelingen, namelijk de minder scherpe grenzen tussen de sferen van overheid, markt en civil 
society en de groeiende afhankelijkheid van de overheid van niet-overheidsactoren (Driessen & 
Leroy, 2007, p. 229). Deze groeiende afhankelijkheid is wederzijds waardoor steeds meer 
samenwerking in zowel gebiedsgericht als doelgroepengericht beleid plaatsvindt in de vroege fasen 
van beleidsontwikkeling met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers (Driessen & Leroy, 
2007, p. 229). Hierdoor wordt steeds meer sprake van gedeelde verantwoordelijkheid (Driessen & 
Leroy, 2007, p. 229).  
 Het antwoord op de vraag hoe multi-actor governance vanaf de jaren ‘80 zo’n prominente rol 
is gaan spelen binnen het natuur- en milieubeleid is vooral gelegen in de onderkenning van de 
overheid dat betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties een succesfactor is van de kwaliteit van het natuur- en milieubeleid 
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(Driessen & Leroy, 2007). Bij het bedrijfsleven begint steeds meer het besef door te dringen dat zij 
een ‘societal licence to operate’ nodig heeft wat leidt tot dialogen, debatten en andere vormen van 
participatie. Ook voor maatschappelijke organisaties is een verschuiving in de taakopvatting te zien. 
De rol van ‘luis in de pels’ maakt steeds meer plaats voor proactieve rollen waarin zij meer betrokken 
willen worden in het beleidsontwikkelingsproces en andere nieuwe ontwikkelingen. Dit is vooral 
zichtbaar in de samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven (Driessen 
& Leroy, 2007). Bogaert en Gersie (2006) geven echter in hun beschrijving van het Nederlandse 
natuurbeleidsarrangement aan dat het arrangement gedomineerd wordt door een klein aantal 
actoren. De belangrijkste steun komt vanuit overheden en non-gouvernementele organisaties zoals 
Natuurmonumenten. Overige actoren worden volgens Bogaert en Gersie (2006) maar weinig 
betrokken in het beleidsontwikkelingsproces. In Nederland heeft dit echter geleid tot het besef dat 
grotere maatschappelijke betrokkenheid en steun vanuit de samenleving vereist is voor de verdere 
ontwikkeling van het natuurbeleid (Bogaert & Gersie, 2006). Deze ontwikkeling wordt ook onderkend 
door Sollart en Van den Bosch (2006) doordat zij in hun onderzoek naar praktijkervaringen van 
provincies met natuur- en landschapsbeleid concluderen dat de uitvoering van natuurbeleid op 
gebiedsniveau steeds meer een multi-actor karakter krijgt. Ook zij geven aan dat de betrokkenheid 
veelal beperkt is gebleven tot partijen met een gevestigde positie in het natuurbeleid zoals de 
terreinbeherende organisaties, maar langzamerhand raken ook andere actoren meer en meer 
betrokken en wordt het natuurbeleid verder verbreed (Sollart & Van den Bosch, 2006).  
 Één van de belangrijkste problemen van de multi-actor setting betreft de machtsverschillen 
die heersen tussen de samenwerkende actoren (Driessen & Leroy, 2007). De feitelijke 
machtsverschillen tussen actoren zijn onoverkoombaar en kunnen tot onwerkbare situaties in de 
samenwerking leiden. Deze machtsverschillen tussen actoren worden veelal bepaald door de 
verschillende toegang tot en daardoor oneerlijke verdeling van financiële, juridische en sociale 
hulpbronnen.  
 
2.2.3 Multilevel governance 
Het milieu- en natuurbeleid komt in Nederland tot stand binnen een gelaagde structuur waar op elke 
laag verschillende actoren actief zijn om beleid te ontwikkelen vanuit verschillende belangen en 
sectoren. Kortom beleidsontwikkeling vindt plaats binnen een gelaagde multi-actor en multisector 
setting: multilevel governance (Driessen & Leroy, 2007, p. 239).  
 Nederland is opgebouwd uit drie bestuurslagen, een centrale overheid, provincies en 
gemeenten. Daar is echter een vierde laag bijgekomen, namelijk de EU. De drie beginselen die aan de 
gelaagde structuur ten grondslag liggen zijn, ‘soevereiniteit en autonomie’, ‘medebewind’ en 
‘subsidiariteit’ (Driessen & Leroy, 2007). Soevereiniteit gaat vooral om het respect voor elkaars 
grenzen en het recht om gezag uit te oefenen. Autonomie is vooral een term die door decentrale 
overheden wordt gebruikt en gaat over het recht om over eigen aangelegenheden in betrekkelijke 
zelfstandigheid te beslissen (Driessen & Leroy, 2007). Het gaat over de mogelijkheid om op bepaalde 
gebieden onafhankelijk te opereren van andere bestuurslagen; zelfbestuur. Het beginsel 
medebewind gaat over de plicht van lagere overheden om medewerking te geven aan de uitvoering 
van regelingen van een hogere overheid (Driessen & Leroy, 2007). Het gaat dan vooral om het 
houden van toezicht door hogere organen op de beleidsuitvoering op lager niveau. Deze 
medebewindsituatie in het natuurbeleid is ontstaan op EU-niveau. Nederland heeft haar 
soevereiniteit met betrekking tot het natuurbeleid opgegeven wat inhoudt dat de EU toezicht houdt 
op het naleven van Europese natuurregelgeving. Bogaert en Gersie (2006) merken deze groeiende rol 
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van de EU op en geven aan dat de internationale wet- en regelgeving op natuurgebied steeds meer 
de benchmark en verplichting wordt voor Nederland. Non-gouvernementele organisaties wijzen het 
Rijk dan ook continu, met succes, op hun Europese verplichtingen (Bogaert & Gersie, 2006). In 
Nederland zelf impliceert het medebewindprincipe dat het Rijk aan provincies en gemeenten taken 
kan opdragen (Driessen & Leroy, 2007). Hiervoor wordt door het Rijk geld beschikbaar gesteld. Een 
voorbeeld daarvan is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) waarmee onder andere bepaalde 
EHS-doelen gerealiseerd moesten worden door provincies (Driessen & Leroy, 2007). Het 
subsidiariteitsbeginsel betekent dat bevoegdheden bij het laagste niveau dienen te berusten waar zij 
nog adequaat kunnen worden uitgeoefend. Beslissingen moeten worden genomen op het laagst 
mogelijke niveau (Driessen & Leroy, 2007). Hiertoe worden bepaalde taken en bevoegdheden van 
het Rijk naar lagere overheden gedecentraliseerd.  
 De verschillende lagen vertonen hiërarchische interactie waardoor de ene laag ondergeschikt 
is aan de andere (Driessen & Leroy, 2007). Zowel de EU als het Rijk stuurt via wetgeving. De EU stelt 
richtlijnen op en het Rijk dient deze binnen bepaalde tijd om te zetten in nationale wetgeving 
(Driessen & Leroy, 2007). Deze wet- en regelgeving dient binnen Nederland weer door lagere 
overheden uitgevoerd te worden. Hiërarchische sturing gaat uit van het juridische beginsel dat 
wetgeving van een hoger bestuursorgaan boven de wetgeving van een lager bestuursorgaan gaat 
(Driessen & Leroy, 2007). Een andere vorm van hiërarchische sturing geschiedt via subsidies of 
doeluitkeringen waarmee lagere overheden gelden ontvangen van het Rijk om bepaalde taken uit te 
voeren (Driessen & Leroy, 2007). Op deze manier leveren lagere overheden in naam van het Rijk 
maatwerk op een lager niveau (Driessen & Leroy, 2007). Dus het Rijk ontwikkelt de strategie en de 
operationele uitwerking vindt plaats op lager niveau. Europese normen voor habitatbescherming 
dienen bijvoorbeeld door het Rijk te worden vertaald in concrete gebiedsspecifieke 
beheersmaatregelen (Driessen & Leroy, 2007). Daarvoor doet het Rijk een beroep op de provincies. 
Een nadeel van deze hiërarchische sturing is het ontstaan van implementatietekorten doordat de 
uitvoering over meerdere verticale lagen moet plaatsvinden (Driessen & Leroy, 2007). Dat was 
bijvoorbeeld het geval in de doorwerking van het natuurbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er wel 
sprake was van planconformiteit en gedragsconformiteit, dus dat kerngedachten uit het landelijke 
beleid terug te vinden zijn in provinciale en gemeentelijke nota’s en dat er door lagere overheden 
concrete acties zijn ondernomen om uitvoering te geven aan landelijk natuurbeleid (Driessen & 
Leroy, 2007). Maar de finale conformiteit, de daadwerkelijke toename van het areaal natuurgebied, 
was slechts in beperkte mate het geval (Driessen & Leroy, 2007, p. 255).    
 Een manier om deze implementatietekorten tegen te gaan is het bijeenbrengen van partijen 
uit diverse lagen in een meer horizontale setting; netwerkinteractie (Driessen & Leroy, 2007). Bij 
netwerkinteractie zijn alle partijen in principe gelijkwaardig maar vindt participatie door actoren wel 
plaats vanuit hun gelaagde positie. Het doel hiervan is het afstemmen van middelen en 
mogelijkheden waarover de actoren beschikken. Door problemen in samenhang te bezien, kan er 
worden gekomen tot een gecoördineerde inzet van de op ieder niveau beschikbare middelen 
(Driessen & Leroy, 2007, p. 256). Hier hebben alle partijen baat bij en in principe leiden overleg en 
onderhandelingen tot consensus en tot een groter draagvlak voor beleid (Driessen & Leroy, 2007). 
Van netwerkinteractie tussen de lagen is zowel in de Europese context als in de nationale context 
sprake (Driessen & Leroy, 2007).  
 De meest recente vorm om interactie tussen bestuurslagen effectiever en efficiënter te 
maken loopt via contractvormen (Driessen & Leroy, 2007). Contractvormen komen voort uit het ‘new 
public management’ waarin sterk de nadruk wordt gelegd op publiek ondernemerschap, 
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resultaatgerichtheid en bedrijfsmatig werken. Niet meer de inzet van mensen en middelen staat 
centraal, maar de producten van de organisatie en de effecten die zij weet te bereiken (Driessen & 
Leroy, 2007). Er zijn ook contractvormen tussen een overheidslaag en bijvoorbeeld agrariërs.  Een 
voorbeeld daarvan is de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) waarin agrariërs in ruil voor 
een vergoeding maatregelen nemen die de ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit 
bevorderen (Driessen & Leroy, 2007, p. 261). In deze constructie focust het Rijk zich direct op de 
medeveroorzaker van problemen, namelijk de agrariërs, en wordt er in plaats van provincies en 
gemeenten geld beschikbaar te stellen voor het maken van beheer- en beschermingsplannen, 
meteen geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van een probleem (Driessen & Leroy, 2007).  
 Deze verschillende interactievormen lopen door elkaar heen. Gezien het complexe karakter 
van milieu- en natuurvraagstukken is het naast elkaar bestaan van horizontale en verticale 
interactievormen onvermijdelijk en zit de uitdaging in het komen tot een optimaal samenspel tussen 
de verschillende lagen; samenwerking (Driessen & Leroy, 2007).  
 
 
2.3 Waarom een probleem? 
De verschuiving van ‘government naar governance’ die in paragraaf 1.2 toegelicht wordt aan de hand 
van de begrippen multisector, multi-actor en multilevel governance geeft de groeiende wederzijdse 
afhankelijkheid binnen het natuurbeleid weer, de groei van het netwerk en het steeds hechter 
wordende netwerk en het groeiende belang van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de 
actoren binnen dat netwerk om de kwaliteit van de natuur in Nederland te waarborgen en te 
verbeteren. Samenwerking is hiermee een factor geworden om het hechte netwerk te laten 
functioneren, om afhankelijkheden tussen actoren op te vangen en te benutten en uiteindelijk om de 
kwaliteit van de natuur te waarborgen en te optimaliseren.  
 Het onderzoek van Vreke et al. (2006) verschaft inzicht in de rol en de meerwaarde van 
gebiedsgerichte samenwerking in natuurbeheer. In dit onderzoek wordt bij gebiedsgerichte 
samenwerking onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale samenwerking (Vreke et al. 
2006). Het accent ligt op horizontale samenwerking, dus samenwerking tussen de grondgebruikers 
(eigenaren en beheerders) die gericht is op het ontwikkelen en/of in stand houden van natuur (Vreke 
et al., 2006). De eindconclusie van Vreke et al. (2006) is dat in versnipperde natuurgebieden 
gebiedsgerichte samenwerking in het natuurbeheer bijdraagt aan het realiseren van de EHS. Ook 
worden er in dit onderzoek een aantal voorwaarden voor het tot stand komen van een geslaagde 
horizontale samenwerking geconcludeerd, namelijk: 

• Een helder gedragen visie in het gebied over hoe het gebied eruit moet zien en over hoe het 
moet worden beheerd. 

• Vertrouwen en vertegenwoordiging in verticale samenwerking. Samenwerkende actoren 
moeten elkaar vertrouwen en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. De actoren 
in het horizontale overleg moet het gevoel hebben dat ze vertegenwoordigd worden en 
serieus worden genomen in het verticale overleg.  

• Een heldere organisatiestructuur waarin problemen snel kunnen worden opgelost. 
• Facilitering door verticale samenwerking. Verticale samenwerking in de zin van het 

beschikbaar stellen van financiële middelen, arbeid en kennis is belangrijk voor het tot stand 
komen van horizontale samenwerking.  
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Uit deze voorwaarden blijkt dat een goede verticale samenwerking, dus tussen overheidsinstanties, 
belangenorganisaties en grondgebruikers, van groot belang is voor het tot stand komen en 
functioneren van horizontale samenwerking tussen eigenaren en beheerders.  
 In het onderzoek van Sollart en Van den Bosch (2006) wordt gekeken naar de ervaringen van 
provincies met het gevoerde natuur- en landschapsbeleid in de periode van 1990 tot 2005. Een 
belangrijke constatering van Sollart en Van den Bosch (2006) met betrekking tot de uitvoering van 
het natuurbeleid door provincies betreft het groeiende multi-actor karakter op gebiedsniveau. Echter 
de betrokkenheid beperkt zich veelal tot partijen met een gevestigde positie zoals de 
terreinbeherende organisaties. Maar langzamerhand raken andere actoren, zoals de Land- en 
Tuinbouw Organisatie en landgoedeigenaren steeds meer betrokken. Daarnaast wordt in het 
onderzoek van Sollart en Van den Bosch (2006) geconstateerd dat provincies de totstandkoming van 
een vertrouwensrelatie tussen gebiedsactoren en betrokken overheden als een belangrijke 
succesfactor achten bij gebiedsgerichte realisatie van natuur- en landschapsdoelen. Het draagvlak 
dat daarmee ontstaat wordt gezien als sleutelfactor voor succes. Dit draagvlak tracht de provincie te 
creëren door met betrokken actoren intensief overleg te voeren en samen te zoeken naar integrale 
oplossingen. Hierdoor krijgen regionale en lokale partijen een steeds duidelijkere rol in het 
gebiedsgerichte beleid (Sollart & Van den Bosch, 2006).  
 In het onderzoek van De Boer et al. (2008) worden provincies geadviseerd om indien zij 
realisatie van de EHS willen bijsturen in regionale beleidsarrangementen met een hoog bestuurlijk 
vermogen, zij er verstandig aan doen om in onderhandelingen met de betrokken gebiedpartners 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij het dominante discours, de geldende spelregels en de bestaande 
afspraken. Hiermee worden provincies geadviseerd om het bestaande bestuurlijk vermogen van de 
regionale samenwerking te koesteren door in dialoog met de gebiedspartners overeenstemming te 
bereiken over de inpassing van nieuw beleid. Provincies die de confrontatie zoeken met dergelijke 
regionale beleidsarrangementen kunnen veel strijd verwachten wat kan leiden tot een afname van 
het vaak bestuurlijk vermogen om regionaal EHS-doelen te realiseren (De Boer et al., 2008). Echter in 
beleidsarrangementen met een laag bestuurlijk vermogen wordt het tegenovergestelde geadviseerd, 
namelijk om één of meer dimensies van het regionale beleidsarrangement te beïnvloeden om zo de 
interne samenhang en stabiliteit van de regionale samenwerking te bevorderen (De Boer et al., 
2008). Op basis van deze aanbevelingen kan geconcludeerd worden dat beïnvloeding van het 
arrangement, ongeacht hoe en door wie deze beïnvloeding geschiedt, een verandering van de 
samenwerking tot gevolg heeft.  
 In het onderzoek van Adema (2004) wordt de samenwerkingsrelatie tussen provinciale 
overheid en natuur- en milieuorganisaties in kaart gebracht. Adema (2004) constateert dat deze 
samenwerkingsrelatie de afgelopen tien jaar lijkt te zijn veranderd van meer hiërarchisch naar een 
samenwerking volgens het netwerkmodel waarin samenwerkende partijen een gelijkwaardige positie 
hebben. De samenwerkingsrelatie kenmerkt zich door integrale stuurgroepen waarin complexe 
vraagstukken worden opgelost en waar vele belangen mee gemoeid zijn. Hierdoor worden milieu- en 
natuurorganisaties in een eerder stadium betrokken bij het opstellen van beleid en worden zij door 
Rijk en provincies gestimuleerd tot het aannemen van een proactieve houding (Adema, 2004). Beleid 
wordt op deze manier ontwikkeld binnen netwerken (Adema, 2004). Adema (2004) verklaard ook 
hoe deze ontwikkeling plaats heeft kunnen vinden. Twee belangrijke oorzaken daarvoor zijn de 
opkomst van new public management en het bekende Nederlandse poldermodel. New public 
management creëerde de sfeer van resultaatgerichtheid, doelsturing, bedrijfsmatig werken en 
klantgerichtheid. Het poldermodel zorgde ervoor dat partijen zich gelijkwaardig begonnen te voelen 
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op basis van gedeelde belangen waardoor betrokkenheid in beleidsontwikkeling groeide (Adema, 
2004). 
 Bovendien concludeert Adema (2004) dat de overheid steeds meer kiest voor 
projectactiviteiten of directe uitbesteding waarin de provincie steeds meer de rol van regievoerder 
en beleidsvormer op zich neemt en natuur- en milieuorganisaties de rol van projectuitvoerder en 
beleidsbeïnvloeder innemen. In deze samenwerkingsrelatie hebben natuur- en milieuorganisaties 
specifieke deskundigheden die de provincie niet in huis heeft. Echter door de vermeerdering van 
projectactiviteiten lijkt er een verandering in de samenwerkingsrelatie op te treden doordat 
provincies hierdoor ook inhoudelijk sturen, namelijk door die activiteiten en projecten te financieren 
die binnen het provinciale beleid en de subsidiecriteria vallen (Adema, 2004). Kortom, projecten 
worden als sturend instrument gebruikt. Hierdoor dreigen natuur- en milieuorganisaties alleen nog 
maar de rol van projectuitvoerder in te vullen en wordt het beïnvloeden van beleid steeds moeilijker 
(Adema, 2004).  
 In het netwerkmodel maken gelijkwaardige samenwerkende partijen gebruik van elkaars 
deskundigheden en hulpbronnen en trachten zij meerwaarde te creëren door gezamenlijke belangen 
te onderkennen. Een gevolg hiervan is dat afhankelijkheden tussen betrokken partijen groeien. Zo 
ook op financieel gebied. In de samenwerkingsrelatie tussen de provincie en natuur- en 
milieuorganisaties is de provincie meer afhankelijk geworden van de inhoudelijke deskundigheid van 
natuur- en milieuorganisaties, maar zijn natuur- en milieuorganisaties op hun beurt afhankelijk 
geworden van de financiële middelen van de overheid. Natuur- en milieuorganisaties hebben 
overheidsgelden nodig om natuur in Nederland te verwerven, in te richten, te beheren en te 
beschermen. Wanneer deze financiële middelen afnemen, betekent dat niet alleen een bedreiging 
voor het voortbestaan van natuur- en milieuorganisaties, maar ook een bedreiging voor de kwaliteit 
van de natuur.  
 Zoals gezegd is gelijkwaardigheid een belangrijke voorwaarde voor effectieve samenwerking 
in een netwerkmodel. Het gaat dan om gelijkwaardigheid tussen partijen die gedeelde belangen 
hebben maar verschillende posities vertegenwoordigen en van daaruit ook tegengestelde belangen 
kunnen hebben. Deze posities worden ondersteunt door de toegang tot bepaalde hulpbronnen. Deze 
hulpbronnen, voornamelijk financiële middelen, ontlenen de partij een bepaalde (machts)positie. 
Deze posities en dus ook hulpbronnen bepalen voor een groot deel de balans in de 
samenwerkingsrelatie, mede ook doordat de samenwerkingsrelatie bestaat uit de financiële 
afhankelijkheid van de ene partij van de andere partij. Kortom, gelijkwaardigheid, hulpbronnen, 
machtsposities en samenwerking zijn nauw verweven begrippen die gezamenlijk tot een bepaalde 
balans moeten zorgen in een relatie tussen partijen. Door de decentralisatie van het natuurbeleid 
naar de provincies is deze balans mogelijk verstoord geraakt.  
 Krimpende financiële middelen zijn de aanleiding geweest voor de bezuinigingen in het 
natuurbeleid en de decentralisatie van dit beleid naar de provincies. Op basis van bovenstaand 
verhaal kan gesteld worden dat de relatie tussen de provincie en terreinbeheerders onder druk komt 
te staan. Samenvattend is het netwerk in het natuurdomein groter en hechter geworden, is de 
samenwerking sterk gegroeid, zijn meerdere actoren tot het netwerk toegetreden, is de 
samenwerkingsrelatie verschoven van een hiërarchisch model naar een netwerkmodel, zijn partijen 
hun gedeelde belangen gaan erkennen, is gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt in de 
samenwerkingsrelatie geworden, zijn de partijen duidelijke rollen in gaan vullen, zijn 
afhankelijkheden tussen partijen gegroeid, is de verdeling van financiële middelen van invloed op de 
relatie en is een stevige en goede samenwerkingsrelatie een steeds belangrijker goed geworden. 
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Daar ligt dus ook de noodzaak van het onderzoek. Om te gaan analyseren in hoeverre die 
samenwerkingsrelatie onder druk is komen te staan in een tijd waarin samenwerking zo’n belangrijke 
succesfactor is geworden voor de kwaliteit van het natuurbeleid. Wanneer deze veranderende 
samenwerkingsrelatie in kaart is gebracht dient onderzocht te worden in hoeverre deze 
veranderende samenwerkingsrelatie de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloedt. Want daar draait 
het uiteindelijk allemaal om; de kwaliteit van de Nederlandse natuur.  
 
 
2.4 Naar de doelstelling van dit onderzoek 
De belangrijkste veranderingen in het vernieuwde natuurbeleid zijn de forse bezuinigingen en de 
decentralisatie van dit beleid naar de provincies. De afgelopen 30 jaar is er een duidelijke 
verschuiving binnen het natuurbeleid te zien van ‘government naar governance’. Deze verschuiving is 
veroorzaakt door een groeiende behoefte aan integratie van sectoren (multisector governance), een 
toenemende betrokkenheid en verantwoordelijkheid van actoren (multi-actor governance) en door 
de toegenomen interactie tussen bestuurslagen (multilevel governance). De verschuiving van 
‘government naar governance’ geeft de groeiende wederzijdse afhankelijkheid binnen het 
natuurbeleid weer, de groei van het netwerk en de belangen van een efficiënte en effectieve 
samenwerking tussen de actoren binnen dat netwerk om de kwaliteit van de Nederlandse natuur te 
waarborgen en te verbeteren. Samenwerking is hiermee een bepalende factor geworden om het 
hechte netwerk te laten functioneren, om afhankelijkheid tussen actoren op te vangen en te 
benutten en uiteindelijk om de kwaliteit van de natuur te waarborgen en te optimaliseren. Om deze 
reden is een onderzoek naar de invloed van de bezuinigingen en de decentralisatie op de 
samenwerkingsrelaties van groot belang, zodat duidelijk wordt hoe die samenwerking gaat 
veranderen en hoe dit de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloedt. De doelstelling van het 
onderzoek is dan ook: 
 
‘’Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het vernieuwde natuurbeleid, door een analyse van de 
veranderende samenwerkingsrelatie tussen provincies en terreinbeheerders.’’ 
 
Om deze veranderende samenwerkingsrelatie te beschrijven zal het natuurbeleidsarrangement 
binnen de provincie Utrecht geanalyseerd worden aan de hand van de beleidsarrangementen-
benadering. Deze benadering wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.  
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3 Van theoretisch kader naar conceptueel model 
 
 
De theorie van Driessen en Leroy (2007) met betrekking tot multisector-, multi-actor- en multilevel 
governance is in hoofdstuk 2 gehanteerd als theoretisch kader om een helder beeld te geven over de 
achtergrond van de samenwerking binnen het natuurbeleid en de ontwikkeling daarvan in de 
afgelopen 30 jaar. De begrippen in deze theorie bieden echter te weinig structuur en inzicht in hoe 
de samenwerkingsrelatie zich als gevolg van de bezuinigingen en decentralisatie verder zal 
ontwikkelen en wat uiteindelijk de invloed daarvan zal zijn op de kwaliteit van het natuurbeleid. 
Daartoe is een theorie gewenst die een kader biedt waarmee deze veranderingen geanalyseerd 
kunnen worden.  De beleidsarrangementenbenadering is zo’n theorie. Deze theorie zal in paragraaf 
3.1 beschreven worden door in de eerste subparagraaf de benadering zelf toe te lichten. In de 
tweede subparagraaf wordt het theoretische kader verduidelijkt door de vier dimensies te 
beschrijven. Subparagraaf 3.1.3 beschrijft aan de hand van de tetraëder hoe de vier dimensies met 
elkaar verweven zijn. In paragraaf 3.2 wordt de specifieke toepassing van de 
beleidsarrangementenbenadering in dit onderzoek toegelicht. Daartoe zal in subparagraaf 3.2.1 
toegelicht worden wat precies de focus van het onderzoek is, dus waartoe de 
beleidsarrangementenbenadering gehanteerd wordt. In de tweede subparagraaf wordt deze focus 
schematisch weergegeven aan de hand van een conceptueel model waarop in de subparagraaf 3.2.3 
de verwevenheid van de dimensies in dit onderzoek beschreven wordt.   
 
 
3.1 Beleidsarrangementenbenadering 
 
3.1.1 De benadering 
De beleidsarrangementenbenadering is ontwikkeld om de institutionele dynamiek en 
meervoudigheid in het milieubeleid te analyseren. Het kernpunt van de analyse wordt gevormd door 
de stabiliteit en verandering van beleidsarrangementen, en de mechanismen daarachter (Leroy, Arts 
& Van Tatenhove, 2003). Een beleidsarrangement wordt gedefinieerd als een tijdelijke stabilisering 
van de inhoud en de organisatie van een beleidsveld (Leroy et al., 2003). De twee belangrijkste 
aspecten van een beleidsarrangement zijn organisatie en inhoud. Deze twee aspecten hangen sterk 
met elkaar samen en zijn in elk arrangement terug te vinden. Er bestaat geen beleid zonder inhoud 
(principes, doelen, maatregelen, etc.) en er bestaat geen beleid zonder organisatie (instrumenten, 
procedures, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc.). Een 
beleidsarrangement staat nooit vast maar is continu onder invloed van ontwikkelingen op het gebied 
van, onder andere, politieke modernisering (bijvoorbeeld decentralisatie) (Leroy et al., 2003). Het 
begrip politieke modernisering verwijst naar structurele processen van maatschappelijke verandering 
en hun impact op het politieke domein van de samenleving (Leroy et al., 2003). Het gaat dan vooral 
om processen van individualisering, globalisering, decentralisering, etc., die de verhoudingen tussen 
staat, markt en de civiele samenleving veranderen (Leroy et al., 2003). Een ander belangrijk begrip in 
deze benadering betreft institutionalisering. Dit begrip verwijst naar het ontstaan van patronen in 
het dagelijks handelen van actoren en naar processen waarbij gedrag geleidelijk stolt tot vaste 
structuren welke vervolgens weer het gedrag van actoren structureren (Leroy et al., 2003). Hiermee 
belichaamt dit begrip de wisselwerking tussen de actor en de structuur waarbinnen deze actor 
handelt. De hierboven genoemde ‘tijdelijke stabilisering’ van de inhoud en organisatie van een 
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beleidsveld verwijst naar de continue processen van institutionalisering, aangezien de inhoud en 
organisatie de hoofdaspecten van sociaal handelen zijn (Leroy et al., 2003). De ordening van een 
beleidsveld in termen van inhoud en organisatie, en daarmee de beleidsarrangementen binnen dat veld, 
vertonen een voortdurend proces van stabiliteit en verandering, van continuïteit en vernieuwing (Leroy 
et al., 2003). 
 
3.1.2 De dimensies 
De beleidsarrangementenbenadering onderscheidt, voor de analyse van de inhoudelijke en 
organisatorische vormgeving van het beleidsdomein ‘milieu’ (of van deelvelden daarvan), vier dimensies. 
Die vier dimensies, waarvan één naar de beleidsinhoud en drie naar de beleidsorganisatie verwijzen, 
zijn: actoren en coalities, hulpbronnen, spelregels en discoursen (Leroy et al., 2003). Hieronder zal per 
dimensie toegelicht worden wat deze precies inhoudt. 
 
Actoren en coalities 
Beleidsinhoud is altijd gekoppeld aan personen en groepen, aan actoren. Daarom krijgen in de 
beleidsarrangementenbenadering actoren veel aandacht (Van Veen, Arts & Leroy, 2004). Over het 
algemeen bestaat een beleidsarrangement uit een aantal coalities, waarin elke coalitie uit een aantal 
actoren bestaat die opvattingen of hulpbronnen delen binnen de spelregels die het speelveld 
afbakenen. Als gevolg hiervan vertegenwoordigen coalities bepaalde doelen en trachten zij deze 
gezamenlijk te realiseren. Hierdoor ondersteunen coalities bepaalde beleidsdiscoursen of spelregels 
terwijl andere actoren of coalities deze juist bestrijden. De vorming en ontwikkeling van coalities kan 
onderzocht worden vanuit een institutionele of een strategische invalshoek. Vanuit een strategische 
invalshoek, gaat men ervan uit dat het actief zijn in een beleidscoalitie een strategische keuze van 
actoren is om doelen te realiseren en vanuit die gedachte op zoek te gaan naar actoren waarmee 
opvattingen gedeeld worden en besluiten gevormd kunnen worden. De analyse van een 
beleidscoalitie vanuit een institutionele invalshoek heeft als uitgangspunt de politieke modernisering. 
Door de jaren heen zijn coalities ontstaan door bepaalde moderniseringsprocessen waardoor 
verschillende actoren vanuit zowel de markt als de samenleving toegang kregen tot beleidsvorming 
en -implementatie. Hierdoor ontstaan nieuwe beleidscoalities (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000). 
 
Hulpbronnen 
Een tweede belangrijk aspect van beleidsarrangementen betreft de toewijzing en verdeling van 
hulpbronnen. Hulpbronnen worden in deze benadering beschouwd als machtsbronnen. Macht 
verwijst naar de mogelijkheid van actoren om invloed uit te oefenen en beleidsdoelen te 
verwezenlijken. Zulke doelen worden niet alleen gerealiseerd door het nemen van politieke 
beslissingen, maar ook door het domineren van discussies, het definiëren van beleidsproblemen, 
agendasetting of zelfs het veranderen van spelregels. De mogelijkheid om beleidsdoelen te realiseren 
is erg afhankelijk van de relatie van autonomie en afhankelijkheid tussen actoren. Macht en 
middelen zijn nooit eerlijk verdeeld tussen actoren en machtsbronnen kunnen verschuiven door 
toedoen van bepaalde factoren (Van Tatenhove et al., 2000). 
 
Spelregels 
De spelregels definiëren de mogelijkheden en beperkingen voor actoren om binnen een bepaald 
speelveld te bewegen. Deze regels bepalen welke procedures gehanteerd worden, hoe taken 
verdeeld worden en hoe bevoegdheden verdeeld zijn over actoren. Hierbij dient onderscheid te 
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worden gemaakt in formele en informele regels, waarbij informele regels vooral bepaald worden 
door cultuur. De spelregels geven aan wie er bij hoort en wie niet en definiëren de onderlinge 
relaties tussen actoren en als gevolg daarvan de grenzen van beleidscoalities. Ook bepalen deze 
regels hoe het politieke spel gespeeld moet worden: hoe problemen aan de orde worden gebracht, 
hoe agenda’s worden opgesteld, hoe belangen behartigd worden, hoe beleid geformuleerd wordt en 
hoe maatregelen geïmplementeerd worden (Van Tatenhove et al., 2000). 
 
Discoursen  
Discoursen geven betekenis aan natuurproblemen en ontwerpen bepaalde oplossingen. Deze 
dimensie bepaald de inhoud van het beleidsarrangement en is onlosmakelijk verbonden met de 
hiervoor beschreven organisatiedimensies. Discoursen kunnen gedefinieerd worden als een specifiek 
samenspel van ideeën, concepten, indelingen die geproduceerd, gereproduceerd en 
getransformeerd worden in een aantal praktijken en waarmee betekenis wordt gegeven aan fysieke 
en sociale werkelijkheden. Elke discours berust op aannames en oordelen die de basis leveren voor 
analyse, discussie, overeenkomsten, verschillen, etc. Beleidsdiscours kan gezien worden als een 
dominant interpretatief schema waarmee betekenis wordt gegeven aan een beleidsdomein (Van 
Tatenhove et al., 2000). Het idee van de EHS betreft een dergelijk beleidsdiscours. 
 
3.1.3 De tetraëder 
De samenhang tussen de dimensies wordt gesymboliseerd in de tetraëder, zie figuur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 De tetraëder (Leroy et al., 2003, p. 21) 
 
Een belangrijk uitgangspunt bij het begrijpen van de benadering is dat de 
beleidsarrangementenbenadering geen a priori heeft wat de oorzaken, mechanismen en aan-
grijpingspunten van verandering betreft (Leroy et al., 2003). Een verandering van een beleids-
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arrangement kan het gevolg zijn van een verandering in elk van de vier onderscheiden dimensies. De 
intrede van nieuwe actoren, de verandering van samenstelling van coalities, het verbreden of 
doorbreken van bestaande coalities zijn vaak dynamiserende momenten in een beleidsarrangement 
(Leroy et al., 2003). En dan gaat het alleen nog maar om de dimensie actoren en ‘coalities’. Leroy et al. 
(2003) noemen de toetreding van een marktpartij tot de afvalsector of de participatie van een 
milieuorganisatie aan een gebiedsgericht project als bekende empirische voorbeelden. 
 Verandering kan dus op elk punt van de tetraëder beginnen. Bovendien impliceert en 
symboliseert de tetraëder dat elke verandering op één van de dimensies een verandering in de andere 
dimensies induceert of althans kan induceren (Leroy et al., 2003). Zo impliceert de intrede van nieuwe 
actoren of het veranderen van coalities haast vanzelf een verandering in de machtsverhoudingen. Maar 
ook deze dimensie ‘hulpbronnen’ zelf kan dynamiek veroorzaken, bijvoorbeeld doordat van buitenaf of 
van binnenuit machtsmiddelen of hulpbronnen (geld, kennis, competenties) worden toegevoegd of 
gemobiliseerd (Leroy et al., 2003), waardoor verhoudingen tussen actoren veranderen en verschuiven. 
Verandering kan ook bij de dimensie ‘spelregels’ beginnen, bijvoorbeeld als een spelregelwijziging op 
een bovenliggend bestuurlijk niveau een beleidsarrangement op lager niveau mobiliseert, zoals in de 
verhouding EU-lidstaten vaak het geval is. Veranderende Europese subsidieregels kunnen binnenlandse 
arrangementen doen kantelen (Leroy et al., 2003). Ook kunnen beleidsveranderingen op nationaal 
niveau, bijvoorbeeld via de decentralisatie van taken en bevoegdheden, een sterke impact op de 
organisatie van het arrangement hebben. Op soortgelijke wijze kan een beleidsarrangement vernieuwd 
worden door de introductie van nieuwe probleemdefinities, beleidsconcepten of oplossingrichtingen 
(Leroy et al., 2003, p. 23). Hajer (in Leroy et al., 2003, p. 23) noemt ‘duurzame ontwikkeling’, ‘public 
private partnership’, ‘ecologische modernisering’, ‘corporate social responsibility’, ‘ecologische 
hoofdstructuur’ en andere, als voorbeelden van recent geïntroduceerde discoursen en 
beleidsconcepten. 
 
 
3.2 De beleidsarrangementenbenadering in dit onderzoek 
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de beleidsarrangementenbenadering gebruikt wordt in dit 
onderzoek en hoe de benadering toegesneden kan worden op de problematiek. Daartoe zal aan de 
hand van een conceptueel model (subparagraaf 3.2.2) duidelijk gemaakt worden hoe de benadering 
de samenwerkingsrelatie kan helpen analyseren en wordt in de laatste subparagraaf beschreven hoe 
ook in dit onderzoek een sterke verwevenheid tussen de dimensies te zien is.  
 
3.2.1 Focus en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek 
In dit onderzoek zal de beleidsarrangementenbenadering gebruikt worden om de 
samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders te analyseren binnen het 
veranderende natuurbeleidsarrangement. Dat betekent dat er aan de hand van de benadering 
gekeken wordt hoe en in hoeverre de samenwerkingsrelatie binnen het natuurbeleidsarrangement in 
de provincie Utrecht verandert als gevolg van de bezuinigingen in het natuurbeleid en de daarmee 
verband houdende decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies. De focus in 
dit onderzoek ligt dus op de samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de beleidsarrangementenbenadering genoeg handvatten biedt 
om deze samenwerkingsrelatie en de verandering daarvan te analyseren. Ook wordt ervan uitgegaan 
dat het natuurbeleidsarrangement aan verandering onderhevig is als gevolg van de mechanismen 
‘decentralisatie’ en de ‘bezuinigingen in het natuurbeleid’. Dit onderzoek tracht door het beschrijven 
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van de verschillende dimensies van het arrangement, met als uitgangspunt de bezuinigingen binnen 
en de decentralisatie van het natuurbeleid, inzicht te krijgen in de samenwerkingsrelatie tussen de 
provincie Utrecht en terreinbeheerders en een mogelijke verandering daarvan. Zoals de hoofdvraag 
van dit onderzoek ook impliceert, zal uiteindelijk onderzocht worden in hoeverre de kwaliteit van het 
natuurbeleid beïnvloedt wordt door een veranderende samenwerkingsrelatie. 
 Zowel de beleidsarrangementenbenadering als dit onderzoek gaan uit van een bepaald 
omslagpunt dat de verandering binnen het arrangement kan verklaren. Echter de toepassing van de 
benadering in dit onderzoek verschilt van de oorspronkelijke insteek van de benadering. De 
benadering is ontwikkeld om een willekeurig arrangement te analyseren aan de hand van de vier 
dimensies en op basis van empirisch onderzoek conclusies te geven over mogelijke mechanismen 
voor de stabiliteit en verandering binnen het arrangement. In dit onderzoek worden deze 
mechanismen voor een mogelijke aanleiding tot verandering binnen het arrangement al genoemd, 
namelijk de bezuinigingen binnen en de decentralisatie van het natuurbeleid. Aan de hand van de 
benadering wordt vervolgens onderzocht hoe die verandering op een bepaald deelgebied (namelijk 
de samenwerkingsrelatie tussen actoren) zijn effect zal hebben. Om de verandering inzichtelijk te 
maken wordt er in het empirisch onderzoek dan ook continu gefocust op hoe de zaken voorheen 
waren, dus vóór de decentralisatie van het natuurbeleid. Op deze manier kan de impact van de 
bezuinigingen binnen en de decentralisatie van het natuurbeleid op de samenwerkingsrelatie pas 
duidelijk worden. Om de specifieke samenwerkingsrelatie tussen de actoren ‘provincie Utrecht’ en 
‘terreinbeheerders’ te kunnen onderzoeken, worden overige actoren binnen het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement buiten beschouwing gelaten. De dimensie ’actoren en coalities’ is er van 
oorsprong op gefocust om de verschillende actoren binnen het arrangement in kaart te brengen en 
de coalities tussen deze actoren te analyseren. Echter, vanwege deze specifieke focus in het 
onderzoek op de samenwerkingsrelatie tussen specifieke actoren, wordt alleen de coalitie tussen de 
provincie Utrecht en terreinbeheerders geanalyseerd.  
 De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dan ook vooral gelegen in het toetsen 
van de beleidsarrangementenbenadering aan een nieuw onderwerp en aan nieuw verzamelde data. 
De benadering zal in dit onderzoek vooral gebruikt worden om te voorspellen en mogelijke gevolgen 
in kaart te brengen. Daarmee toetst dit onderzoek als het ware het voorspellende vermogen van 
deze benadering. Daarnaast is dit onderzoek wetenschappelijk relevant omdat het nieuwe kennis op 
zal leveren m.b.t. de directe gevolgen van decentralisatie voor samenwerkingsrelaties en de indirecte 
gevolgen voor de kwaliteit van het natuurbeleid. 
 
3.2.2 Conceptueel model 
Deze focus van het onderzoek kan helder worden weergegeven aan de hand van het conceptueel 
model in figuur 3. In dit model worden de verschillende dimensies (hulpbronnen, spelregels en 
discoursen) geanalyseerd met het oog op de samenwerking (coalities) tussen de actoren provincie 
Utrecht en terreinbeheerders. De dimensies hebben elk hun invloed op de samenwerkingsrelatie en 
tegelijkertijd ook op elkaar. De dimensie coalitie vertegenwoordigt voor een groot deel de 
samenwerking tussen actoren. Het onderzoek focust zich op de actoren provincie Utrecht en 
terreinbeheerders. Overige actoren worden buiten beschouwing gelaten. Het conceptueel model laat 
goed zien dat de samenhang tussen de dimensies een belangrijke factor is in het onderzoek. Deze 
samenhang zal door middel van het empirische onderzoek geanalyseerd worden. Het begrip 
decentralisatie wordt in dit model genoemd om het moment van verandering aan te geven. Daarmee 
wordt niet alleen de invloed van decentralisatie op veranderende samenwerkingsrelaties onderzocht 
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maar ook de invloed van bezuinigingen. Decentralisatie is dan ook niet hetzelfde als bezuinigen maar 
een manier van de overheid om te bezuinigen. Kortom het model geeft verandering binnen de 
dimensies weer als gevolg van de bezuinigingen binnen en de decentralisatie van het natuurbeleid. 
Het model geeft ook de veranderende samenhang tussen de dimensies weer als gevolg van 
verandering binnen de dimensies. Uiteindelijk moet duidelijk worden hoe en in hoeverre dit de 
samenwerkingsrelatie veranderd. Een helder voorbeeld is een verschuiving van financiële middelen 
(hulpbronnen) binnen het arrangement als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid 
waardoor actoren binnen het arrangement genoodzaakt zijn nieuwe of andere coalities te vormen 
om doelstellingen te kunnen bereiken waardoor de samenwerkingsrelatie tussen bepaalde actoren 
intensiever wordt. Dus een verandering binnen de dimensie ‘hulpbronnen’ leidt tot veranderingen 
binnen de dimensie ‘coalities’ wat vervolgens invloed heeft op de samenwerkingsrelatie tussen 
actoren. Uiteindelijk zal dan bekeken worden hoe en in hoeverre een dergelijke verandering de 
kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3 Conceptueel model 
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3.2.3 Verwevenheid dimensies 
Precies zoals de tetraëder (zie figuur 2, subparagraaf 3.1.3) aangeeft is ook in dit onderzoek een 
nauwe samenhang en sterke verwevenheid tussen de dimensies te zien. De verandering heeft in 
principe een directe invloed op alle vier de dimensies, maar vindt in eerste instantie haar invloed via 
de dimensie ‘hulpbronnen’ en de dimensie ‘spelregels’. Dat heeft alles te maken met de aard van de 
verandering. De mechanismen achter de verandering waren namelijk de bezuinigingen in het 
natuurbeleid en als gevolg daarvan de decentralisatie van dit beleid naar de provincies. Daarin liggen 
twee belangrijke organisatiebegrippen verborgen, namelijk financiële middelen en taak- en 
bevoegdheidsverdeling. Deze begrippen zijn te vinden in respectievelijk de hulpbronnen dimensie en 
de spelregels dimensie. De verwevenheid van de dimensies blijkt uit het feit dat de verandering via 
de hulpbronnen dimensie haar intrede doet, deze dimensie als het ware overhoop haalt en direct 
haar invloed uitoefent op de overige dimensies, waardoor er een soort bounce-back effect ontstaat 
en er een versterkende werking optreedt in eerstgenoemde dimensie en wellicht andere dimensies. 
Hier wordt gehamerd op die verwevenheid omdat die verwevenheid verderop in het rapport ook in 
de analyse naar voren zal komen. Deze is namelijk onlosmakelijk verbonden met de 
beleidsarrangementenbenadering. Tijdens de analyse van het natuurbeleidsarrangement kunnen de 
dimensies dan ook niet los van elkaar worden gezien. 
 
In dit hoofdstuk is de beleidsarrangementenbenadering toegelicht en is uitgewerkt hoe deze in dit 
onderzoek toegepast wordt door het theoretische kader van de benadering te vertalen naar een 
conceptueel model. In dit onderzoek wordt er ingezoomd op de samenwerkingsrelatie tussen de 
provincie Utrecht en terreinbeheerders door de vier dimensies van het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement te beschrijven op twee momenten, vóór de decentralisatie en na de 
decentralisatie. Op deze manier zal geanalyseerd kunnen worden hoe die samenwerkingsrelatie 
verandert zodat vervolgens onderzocht kan worden wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van het 
natuurbeleid. De onderzoeksmethodiek die gehanteerd wordt om dit onderzoek uit te kunnen 
voeren zal uitgewerkt worden in hoofdstuk 4. Deze methodiek geeft weer op welke manier de data 
verzameld gaat worden die nodig is voor de analyse.   
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4 Methodologie 
 
 
Om een efficiënt en effectief onderzoek uit te kunnen voeren dient vooraf bepaald te worden welke 
onderzoeksmethodologie gehanteerd wordt. Deze methodologie geeft aan welke strategie gekozen 
wordt om de empirie te benaderen. Ook geeft de methodologie aan welke specifieke begrippen 
onderzocht worden door het conceptueel model te operationaliseren. Om de juiste data te kunnen 
vinden zal er goed nagedacht moeten worden over de onderzoeksmethoden. Deze methoden geven 
aan hoe de data verzameld gaat worden. Door vervolgens te bepalen hoe deze data geanalyseerd 
wordt ontstaat een volledig inzicht in de uitvoering van het onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt 
allereerst de onderzoeksstrategie weergegeven. Deze onderzoeksstrategie betreft een casestudy 
waardoor in paragraaf 4.2 een beschrijving volgt van de geselecteerde case, namelijk het 
natuurbeleidsarrangement van de provincie Utrecht. Paragraaf 4.3 bevat een operationalisatie van 
de dimensies uit de beleidsarrangementenbenadering. Het operationalisatieschema in deze 
paragraaf bevat de begrippen waar in het empirisch onderzoek op gefocust wordt. De wijze van 
dataverzameling en –analyse wordt toegelicht in paragraaf 4.4. In de afsluitende paragraaf (4.5) 
worden de geldigheid en de betrouwbaarheid van dit onderzoek toegelicht.  
 
 
4.1 Onderzoeksstrategie 
Er zijn verschillende strategieën van onderzoek. Om de juiste strategie te bepalen is het van belang 
om van tevoren te bepalen of het onderzoek moet focussen op breedtegang of diepgang, 
kwantificering of kwalificering (Verschuren & Doorewaard, 2007). Dit onderzoek is gericht op 
diepgang en betreft een kwalitatief onderzoek. De casestudy is een geschikte onderzoeksstrategie. 
Een casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal 
inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen (Verschuren & 
Doorewaard, 2007). Er zal gebruik worden gemaakt van een enkelvoudige casestudy maar dan wel 
een subvariant daarvan, namelijk de enkelvoudige casestudy waarin meerdere subcases worden 
onderscheiden. De casestudy betreft het natuurbeleidsarrangement van de provincie Utrecht, met 
als subcases de samenwerkingsrelatie van de provincie Utrecht met terreinbeheerder  1, de 
samenwerkingsrelatie van de provincie Utrecht met terreinbeheerder 2 en de samenwerkingsrelatie 
van de provincie Utrecht met terreinbeheerder 3, enz. De terreinbeheerders kunnen onderscheiden 
worden in terreinbeherende organisaties, particulieren en agrariërs. De terreinbeherende 
organisaties zijn in dit geval Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Stichting Utrechts 
Landschap. Voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geldt dat alleen de organisaties worden 
bedoeld die specifiek de samenwerking met de provincie Utrecht onderhouden. Particulieren en 
agrariërs worden vertegenwoordigd door respectievelijk de belangenorganisaties Utrechts Particulier 
Grondbezit (UPG) en de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO- Noord). Het zijn deze 
belangenorganisaties die de samenwerking met de provincie Utrecht onderhouden. 
 Het belangrijkste voordeel van de casestudy met betrekking tot dit onderzoek is de 
mogelijkheid om een integraal beeld te krijgen van het onderzoeksobject (Verschuren & 
Doorewaard, 2007). De onderzoeksobjecten (in dit geval cases) zijn de drie samenwerkingsrelaties 
tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders. Het onderzoek zal een beschrijving geven van de 
vier sterk samenhangende dimensies van het natuurbeleidsarrangement. In het licht van de 
bezuinigingen en de decentralisatie zal gekeken worden welke veranderingen optreden binnen die 
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vier dimensies en welke impact dat zal hebben op de samenwerkingsrelatie tussen de provincie 
Utrecht en terreinbeheerders. Het creëren van een integraal beeld is een vereiste in het onderzoek 
gezien de sterke samenhang tussen de vier dimensies. 
 
 
4.2 Caseselectie 
Het casegebied betreft de provincie Utrecht. Er is voor deze provincie gekozen vanwege haar sterke 
samenwerkingsrelaties met terreinbeheerders. Bovendien is er binnen deze provincie relatief veel 
EHS gebied aanwezig en men voelt zich in het algemeen betrokken bij natuur en landschap, dat geldt 
zowel voor de burger als voor de provincie. Het natuurbeleidsarrangement van de provincie Utrecht 
is de case die geselecteerd is in de onderzoeksstrategie. De basis voor dit natuurbeleid is de EHS en 
beschermt deze aan de hand van het ‘Nee-tenzij’ principe (Provincie Utrecht, 2011a). Concreet 
betekent dit principe dat de provincie geen nieuwe functies toestaat, tenzij is aangetoond dat ze niet 
schadelijk zijn voor de natuur (Provincie Utrecht, 2011a). In 2010 was de doelstelling van de provincie 
Utrecht nog om tussen 1990 en 2018 circa 11.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Toen was de 
provincie ongeveer op de helft, wat inhoudt dat er nog 5.500 hectare gerealiseerd dient te worden 
(Provincie Utrecht, 2010a). In het Akkoord van Utrecht, dat in 2011 tussen betrokken partijen is 
overeengekomen, is deze opgave teruggebracht naar 1.500 hectare. Een andere 3.000 hectare is 
ondergebracht in een zogenaamde ‘groene contour’, wat inhoudt dat partijen deze gebieden op 
vrijwillige basis kunnen realiseren. Op het moment dat hier daadwerkelijke realisatie van natuur 
heeft plaatsgevonden, wordt dit ‘groene contour’ gebied onderdeel van de EHS. Het overgebleven 
gebied van 1.500 hectare wordt ontgrensd (‘Akkoord van Utrecht’, 2011). De plek waar de nieuwe 
natuur moet komen wordt aangegeven in het natuurbeheerplan. Het beheerplan is een verplicht 
onderdeel waarin instandhoudingdoelen geformuleerd worden en de huidige situatie van de natuur 
beschreven wordt. Het beheerplan komt tot stand door nauw samen te werken met andere 
belanghebbenden, zoals aanliggende provincies, het Rijk, gemeenten, waterschappen, agrarische 
natuurverenigingen, omwonenden en terreinbeheerders (Provincie Utrecht, 2012a). De Provincie 
Utrecht subsidieert het beheer van agrarische natuur, landschapselementen en natuurgebieden via 
het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)(Provincie Utrecht, 2011b). Het SNL bestaat 
uit twee subsidieverordeningen, namelijk de ‘Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
provincie Utrecht’ (SVNL) en de ‘Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie 
Utrecht’ (SKNL)(Provincie Utrecht, 2010b). Particuliere eigenaren, zoals agrariërs en 
landgoedeigenaren, kunnen ook zelf de natuur realiseren via particulier beheer (Provincie Utrecht, 
2012b). Naast particulieren wordt de natuur in Utrecht beheerd door drie natuurbeherende 
organisaties, namelijk Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Utrechts Landschap. De 
provincie subsidieert de aankoop en inrichting van natuurterreinen van Natuurmonumenten en 
Stichting Utrechts Landschap. In de provincie liggen ook eigendommen van Staatsbosbeheer 
(Provincie Utrecht, 2010c). De aankoop van deze terreinen loopt via het Rijk (Provincie Utrecht, 
2010c). Vanaf 2014 wordt het areaal van Staatsbosbeheer ook ondergebracht onder de regeling SNL 
(IPO, 2011). De beschermde natuurgebieden in Utrecht zijn de gebieden die de komende jaren extra 
aandacht krijgen omdat ze bijzondere plant- en diersoorten herbergen die extra aandacht vragen om 
te overleven (Provincie Utrecht, 2012c). Deze gebieden vallen onder natura2000. Dit is een netwerk 
van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie die van internationaal belang zijn (Provincie 
Utrecht, 2012c). In de natuurbeschermingswet is vastgesteld hoe er moet worden omgegaan met 
natura2000 gebieden. Nederland beschikt over 20 nationale landschappen, landschappen die 
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internationaal zeldzaam of uniek zijn, waarvan er 5 in de provincie Utrecht liggen (Provincie Utrecht, 
2010d). Het grootste landschap in Utrecht betreft Het Groene Hart. Één van de grootste Nederlandse 
natuurgebieden betreft het nationale park De Utrechtse Heuvelrug (Provincie Utrecht, 2011c).  
 
 
4.3 Operationalisatie 
Om een effectief en efficiënt onderzoek te kunnen verrichten dienen de dimensies van de 
beleidsarrangementenbenadering te worden geoperationaliseerd in concrete indicatoren, zie figuur 
4. In deze figuur is te zien dat de vier dimensies bekeken worden vanuit de verhouding en de relatie 
tussen actoren die aan hun samenwerking ten grondslag ligt. De dimensie ‘discours’ betreft een erg 
abstract begrip dat veel betekennissen herbergt. Om de nadruk in deze dimensie sterk op 
samenwerking en natuurbeleid te kunnen leggen is ervoor gekozen het begrip af te bakenen tot het 
gedachtegoed met betrekking tot de EHS en het gedachtegoed met betrekking tot samenwerking.  
 In de dimensie ‘coalities’ wordt er gezocht naar hetgeen de samenwerkende actoren bindt 
binnen het beleidsarrangement, welke doelen zij nastreven en in hoeverre dit gemeenschappelijke 
doelen zijn. Door de gemeenschappelijkheid te beschrijven wordt voor een groot deel de kracht van 
de coalitie verwoord. Daarnaast wordt bekeken welke samenwerkingsmodellen nu op de voorgrond 
treden. Daarbij wordt niet gezocht naar specifieke samenwerkingsmodellen maar meer naar de 
achterliggende mechanismen van samenwerkingsmodellen zoals gelijkwaardigheid en 
betrokkenheid.   
 De hulpbronnen vallen uiteen in financiële, juridische en sociale hulpbronnen en 
deskundigheden. Dit zijn de bronnen waartoe de actoren toegang hebben of een beroep op kunnen 
doen en waaraan zij dus hun macht kunnen ontlenen. Er is voor gekozen om per hulpbronsoort te 
zoeken naar de wederzijdse afhankelijkheid tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders met 
betrekking tot een specifieke hulpbron en welke positie deze actoren ten opzichte van elkaar 
innemen. Deze aspecten bepalen voor een groot deel de samenwerkingsrelatie tussen actoren. 
Adema (2004) geeft aan dat er steeds meer wordt samengewerkt volgens het netwerkmodel waarin 
samenwerkende partijen een gelijkwaardige positie hebben. Gelijkwaardige samenwerkende partijen 
maken gebruik van elkaars deskundigheden en hulpbronnen om zo meerwaarde te creëren door 
gezamenlijke belangen te onderkennen. Hierdoor groeien afhankelijkheden tussen actoren. Die 
wederzijdse afhankelijkheid is interessant om te analyseren omdat die van groot belang is voor de 
verhoudingen tussen actoren in de samenwerking. Die verhoudingen liggen weer ten grondslag aan 
de inhoud en de organisatie van de samenwerkingsrelatie in de vorm van rolverdelingen, 
taakopvattingen, belangen, samenwerkingsdiscoursen, etc. Bovendien geeft het een beeld van de 
machtsposities die beide partijen innemen als gevolg van hun beschikking tot bepaalde hulpbronnen.  
 De dimensie ‘spelregels’ is geoperationaliseerd in de indicatoren ‘rolverdeling’ en ‘afspraken’. 
De rolverdeling tussen de actoren binnen het natuurbeleidsarrangement is een belangrijk aspect van 
de samenwerkingsrelatie. Adema (2004) beschrijft de ontwikkeling van de rolverdeling in de 
afgelopen tien jaar van zowel de provincies als natuur- en milieuorganisaties als belangrijke aspecten 
in de opkomst van het netwerkmodel als samenwerkingsmodel. De afspraken die onlangs zijn 
gemaakt tussen de betrokken actoren, denk dan vooral aan het ‘Akkoord van Utrecht’, bieden 
vooralsnog de belangrijkste kaders voor de samenwerking tussen de provincie Utrecht en 
terreinbeheerders.  
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Figuur 4 Operationalisatieschema  



 

28 
 

4.4 Dataverzameling en –analyse 
De objecten van onderzoek zijn de organisaties binnen de samenwerkingsrelaties, de subcases in de 
casestudy. Deze objecten moeten onderzoeksgegevens opleveren, namelijk kenmerken van het 
natuurbeleidsarrangement en van de samenwerkingsrelaties. De gegevens kunnen het beste 
verzameld worden bij de personen die werkzaam zijn in één van die organisaties en verantwoordelijk 
zijn voor de samenwerking in de praktijk. Deze gegevens zullen vooral gericht zijn op de vier 
dimensies van het beleidsarrangement, zowel vóór de bezuinigingen en de decentralisatie als in de 
huidige situatie. Een andere databron betreft de media. Zaken als een hoge informatiedichtheid en 
actualiteit zijn belangrijke voordelen van deze databron. Vooral gezien het actuele karakter van het 
natuurbeheer binnen de EHS kan de media snelle aanvullende informatie opleveren. Het is zaak om 
in de media naar de meest betrouwbare en valide bronnen te zoeken, hiervoor is een selectief en 
uiterst kritisch karakter vereist (Verschuren & Doorewaard, 2007). Daarnaast zijn documenten een 
belangrijke databron. Vooral voor een analyse van het decentralisatieproces en de bezuinigingen 
bieden documenten zoals het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’  en het ‘Akkoord van 
Utrecht’ een goede uitkomst. Een laatste relevante databron betreft literatuur. De literatuur zal het 
theoretisch raamwerk bieden waaraan het onderzoek wordt opgehangen. Het is van belang dat deze 
theorie doorwerkt in de methoden van onderzoek doordat bijvoorbeeld relevante begrippen 
terugkomen in de interviews. 
 De belangrijkste gegevens zullen verzameld worden aan de hand van diepte-interviews. Om 
de theoretische achtergrond van het onderzoek gedurende de interviews te waarborgen zullen er 
semigestructureerde interviews gehanteerd worden. Het is van belang dat binnen alle subcases 
verschillende betrokkenen (betrokken in de samenwerkingsrelatie) geïnterviewd worden. 
Betrokkenen bij terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties zijn dan personen die in de 
praktijk samenwerken met de provincie Utrecht, en vice versa. Deze betrokkenen kunnen het meest 
objectieve beeld geven met betrekking tot de inhoud van de vier dimensies. De functies van deze 
betrokkenen zijn verder niet van groot belang. De structuur die in de interviewguide gehanteerd 
wordt ziet er als volgt uit:  

• Een onderscheid in vragen over de samenwerking vóór decentralisatie en na decentralisatie.  
• De structuur van het interview betreft het theoretische kader van de 

beleidsarrangementenbenadering; de dimensies.  
• Focus op de gevolgen van een veranderend beleidsarrangement voor de 

samenwerkingsrelatie. 
 
Deze structuur is vrij strak en leidend tijdens de interviews, maar biedt wel mogelijkheden om tijdens 
de interviews dieper door te vragen. De complete interviewguide is terug te vinden in bijlage 1. Een 
andere onderzoeksmethode betreft het zoeksysteem. Gezien het feit dat dit onderzoek vooral een 
empirisch onderzoek betreft zal het hanteren van zoeksystemen veelal gericht zijn op het vinden van 
relevante aanvullende documenten en literatuur. Bureauonderzoek is een belangrijke methode om 
intern bij de betrokken organisaties op zoek te gaan naar relevante documenten. 
 De data die tijdens de interviews wordt verzameld zullen worden uitgewerkt in uitgebreide 
verslagen. Deze verslagen dienen als leidraad voor de analyse. Tijdens de analyse zal op zoek worden 
gegaan naar de overeenkomsten tussen de verhalen van respondenten met betrekking tot de 
geoperationaliseerde begrippen. Deze analyse zal per actor, dus de provincie Utrecht, 
terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties, verricht worden. Dat betekent dat er drie 
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verschillende analyses ontstaan per geoperationaliseerd begrip. De specifieke aanpak van de analyse 
zal toegelicht worden in paragraaf 5.1.  
 
 
4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
De validiteit van het onderzoek geeft aan of het onderzoek meet wat het zou moeten meten. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit gaat over de vraag 
of de verzamelde data in het onderzoek accuraat is en in hoeverre het de werkelijkheid benaderd 
(Stav, 2011). Om ervoor te zorgen dat de juiste data verzameld wordt in het kader van de doelstelling 
van het onderzoek, en dat deze data accuraat is, is het van belang om goed te operationaliseren. In 
dit onderzoek is de interne validiteit verhoogd door het theoretische kader, de dimensies, te 
operationaliseren naar begrippen die van belang zijn om veranderende samenwerkingsrelaties te 
kunnen analyseren. Deze veranderende samenwerkingsrelaties zijn namelijk hetgeen dat volgens de 
doelstelling geanalyseerd dient te worden teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit 
van het natuurbeleid.  De geoperationaliseerde begrippen komen ook weer terug in de 
interviewguide en worden tijdens alle diepte-interviews besproken. De externe validiteit gaat over de 
generaliseerbaarheid van de resultaten van dit onderzoek (Stav, 2011). Deze generaliseerbaarheid is 
een moeilijk te waarborgen onderdeel wanneer de casestudy als onderzoeksstrategie gehanteerd 
wordt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de resultaten van dit onderzoek in de provincie Utrecht 
niet gegeneraliseerd worden naar de overige provincies. Generaliseren is in dit geval moeilijk omdat 
de provincies qua natuurbeleidsarrangement te verschillend zijn, hierdoor een ander soort 
samenwerkingsrelaties aanwezig zijn en de impact op de kwaliteit van het natuurbeleid anders zal 
zijn. Wel kunnen de resultaten van dit onderzoek als relevante uitgangspunten dienen met 
betrekking tot vervolgonderzoek in andere provincies. 
 De betrouwbaarheid van het onderzoek gaat over de reproduceerbaarheid van het 
onderzoek, dat het onderzoek onafhankelijk is van de onderzoeker (Stav, 2011). De betrouwbaarheid 
wordt gewaarborgd door meerdere samenwerkingsrelaties te onderzoeken, dus door meerdere 
subcases te hanteren. Door het natuurbeleidsarrangement vanuit verschillende invalshoeken te 
bekijken, namelijk de vier dimensies, en hierbinnen in te zoomen op meerdere 
samenwerkingsrelaties, wordt de betrouwbaarheid van dit onderzoek verhoogd. Daarnaast wordt 
deze gewaarborgd door uitgebreide verslagen van de interviews bij te voegen in het 
onderzoeksrapport. Deze verslagen zijn allen gecontroleerd door de desbetreffende respondenten.  
Deze aspecten maken het onderzoek reproduceerbaar en dus onafhankelijk van de onderzoeker.   
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5 Analyse van het Utrechtse natuurbeleidsarrangement 
 
 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag in dit onderzoek zal allereerst de verzamelde data 
geanalyseerd moeten worden. Daartoe dient er antwoord te worden gegeven op de deelvragen 3, 4 
en 5. Deze analysedeelvragen bieden inzicht in de veranderingen in het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement en daarmee inzicht in de veranderende samenwerkingsrelatie. In dit 
hoofdstuk wordt namelijk het empirische onderzoek uitgewerkt door de dimensies van het 
natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht te beschrijven. Een arrangement waarin de 
samenwerking tussen enerzijds de provincie Utrecht en anderzijds de terreinbeherende organisaties 
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Utrechts Landschap) en belangenorganisaties 
(Utrechts Particulier Grondbezit en de Land- en Tuinbouw Organisatie) centraal staat. In de eerste 
paragraaf (5.1) wordt de systematiek van de analyse duidelijk gemaakt. In de paragrafen 2, 3, 4 en 5 
zal het natuurbeleidsarrangement worden beschreven aan de hand van de vier dimensies. In 
paragraaf 5.6 wordt vervolgens de invloed van het veranderende beleidsarrangement op de 
samenwerkingsrelatie beschreven. In paragraaf 5.7 wordt er een toekomstperspectief geboden op 
het Utrechtse natuurbeleidsarrangement op basis van de veranderingen die plaats hebben 
gevonden.   
 
 
5.1 Een systematische en schematische aanpak 
In deze paragraaf zal beschreven worden welke systematiek gehanteerd wordt om het 
natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht te analyseren en te beschrijven. Voorafgaand aan 
het onderzoek werd gepoogd, door middel van twee deelvragen, om twee arrangementen te 
beschrijven, namelijk een voormalig arrangement en een nieuw arrangement. Door deze twee 
analyses tegenover elkaar te zetten kan onderzocht worden welke veranderingen er nu precies zijn 
opgetreden. Echter, in de praktijk bleek dat het zoeken naar dergelijke data niet werkt. Daarom is er 
gekozen voor een handige empirische oplossing, namelijk door in de interviews te focussen op de 
veranderingen binnen het arrangement en niet op de situatie voorheen en de situatie nu. Hierdoor 
bestaat de verzamelde data uit één verhaal waarin de verandering van het arrangement centraal 
staat. Dit datamateriaal kan niet uit elkaar getrokken worden in twee arrangementen, dat zou de 
kwaliteit van het materiaal niet ten goede komen. De kracht van het datamateriaal zit nu namelijk in 
het geïntegreerde en gedetailleerde verhaal van de respondenten waarin de veranderingen centraal 
staan.  
   Het is dus de bedoeling om in de beschrijving van het Utrechtse arrangement de 
veranderingen centraal te stellen. Dat betekent dat er vergeleken wordt tussen oud en nieuw, maar 
dat betekent ook dat veranderingen in het arrangement in verband worden gebracht met de 
decentralisatie en de bezuinigingen. Hiertoe dienen deelvraag 3 en 4 aangepast en samengebracht te 
worden in één deelvraag, namelijk: ‘‘Wat zijn de veranderingen binnen het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement als gevolg van de bezuinigingen binnen en de decentralisatie van het 
natuurbeleid?’’ Er zal een geïntegreerde analyse van het natuurbeleidsarrangement in de provincie 
Utrecht weergegeven worden waarin de veranderingen van oud naar nieuw centraal staan. Deze 
analyse kent allereerst een onderverdeling in de vier dimensies, ‘coalities’, ‘hulpbronnen’, 
‘spelregels’ en ‘discoursen’. In deze geïntegreerde analyse van de vier dimensies is het van belang om 
een zekere systematiek per dimensie aan te houden. Daarom zal de data per dimensie geordend 
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worden aan de hand van de geoperationaliseerde begrippen (zie hoofdstuk 4). Hier zullen deze 
begrippen per dimensie nog eens weergegeven worden: 

• Discoursen: gedachtegoed met betrekking tot de EHS, gedachtegoed met betrekking tot 
samenwerking. 

• Coalities: gemeenschappelijkheden, samenwerkingsmodellen. 
• Hulpbronnen: financiële hulpbronnen, juridische hulpbronnen, sociale hulpbronnen, 

deskundigheden, wederzijdse afhankelijkheid, machtsposities. 
• Spelregels: rolverdeling, afspraken. 

 
Ook is het van belang om een onderscheid te maken tussen de actoren in de samenwerkingsrelatie, 
namelijk enerzijds de provincie Utrecht en anderzijds de terreinbeherende organisaties en de 
belangenorganisaties. Dat betekent dat, in het geval van de dimensie ‘spelregels’, de rollen van de 
provincie Utrecht, terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties afzonderlijk beschreven 
zullen worden. Deze systematiek, de onderverdeling per dimensie, per begrip en per actor zal geen 
onderverdeling in paragrafen of subparagrafen kennen aangezien een dergelijke verdeling te 
onoverzichtelijk zou worden. Wel wordt per dimensie cursief aangegeven om welk 
geoperationaliseerd begrip het gaat. Deze systematiek zal verwerkt worden in het analyseverhaal 
zodat er uiteindelijk vier geïntegreerde dimensiespecifieke analyses weergegeven worden waarin de 
veranderingen centraal staan. Aan het einde van elke dimensieanalyse zal schematisch weergegeven 
worden wat de belangrijkste veranderingen zijn. In deze schema’s worden de actoren (provincie 
Utrecht, terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties) tegenover de geoperationaliseerde 
begrippen gezet. De veranderingen die in het schema beschreven worden zijn elk direct of indirect 
verbonden met de bezuinigingen en de decentralisatie. Uit de beschrijving moet blijken of de 
verandering juist een toename of een afname inhoudt. Deze veranderingen zijn de aanleiding voor 
het beschrijven van de veranderende samenwerking in paragraaf 5.6. In die paragraaf wordt namelijk 
geanalyseerd welke invloed het veranderende beleidsarrangement heeft op de 
samenwerkingsrelaties waardoor er een antwoord gegeven wordt op deelvraag 5. In paragraaf 5.7 
wordt een karakteristiek gegeven van de veranderingen in het Utrechtse beleidsarrangement door 
de schema’s van paragraaf 5.2 tot en met 5.5 samen te vatten in één afsluitend samenvattend 
schema. Vervolgens kan er een perspectief op de toekomst geboden worden door de 
overeenkomsten en verschillen tussen de actoren te benoemen en van daaruit op zoek te gaan naar 
de kansen en bedreigingen voor het Utrechtse natuurbeleid. 
 De data uit de interviews zijn de belangrijkste databron voor de analyse van het 
arrangement. In bijlage 2 worden de persoonlijke gegevens van de respondenten weergegeven. 
Verder zijn voor de analyse documenten zoals de toelichting op het onderhandelingsakkoord 
‘Decentralisatie Natuur’ en het ‘Akkoord van Utrecht’ gebruikt. Overige gehanteerde bronnen 
worden weergegeven in de tekst.  
 
 
5.2 Discoursen 
 
Gedachtegoed met betrekking tot de EHS 
De gemaakte afspraken in het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’ zeggen in principe 
nog niet veel over het gedachtegoed van provincies over de EHS of over samenwerking. Maar het is 
wel de achtergrond waartegen provincies hun natuurbeleid gaan formuleren en het biedt perspectief 
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op gemaakte en te maken keuzes in het provinciale natuurbeleid. De provincie Utrecht heeft samen 
met overige betrokken actoren binnen de provincie het ‘Akkoord van Utrecht’ opgesteld. Dit akkoord  
zal hier als handvat dienen voor het heersende gedachtegoed met betrekking tot de EHS binnen de 
organisatie van de provincie Utrecht. Het Akkoord van Utrecht is een afsprakenkader tussen partijen 
over de gezamenlijke inzet bij de realisatie van de EHS in Utrecht. Voor de provincie dient het 
daarmee mede als inbreng in de onderhandelingen met het Rijk over de realisering van de EHS 
(‘Akkoord van Utrecht’, 2011). De overwegingen in het Akkoord van Utrecht (2011) ten aanzien van 
de EHS van Utrecht vertegenwoordigen het gedachtegoed met betrekking tot de EHS binnen de 
provincie Utrecht. Daarbij is van belang om in ogenschouw te houden dat deze overwegingen mede 
gevoed zijn door terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties die bij de onderhandelingen 
betrokken waren en hun handtekening onder dit akkoord hebben gezet. Echter de provincie Utrecht 
heeft ook haar handtekening onder dit akkoord gezet waarmee zij dit gedachtegoed ondersteunt. De 
overwegingen in het akkoord zijn als volgt: het versterken van de biodiversiteit is een belangrijk goed 
dat door middel van de EHS gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden de recreatieve en 
economische waarde van de EHS erkend en tracht de provincie zowel de natuur als de landbouw te 
ontwikkelen. Daarbij wordt wel een duidelijke focus gelegd op internationale verplichtingen, zoals 
ook in het ‘Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur’ wordt gedaan. Er wordt echter ook 
opgemerkt dat voor het behoud van de biodiversiteit meer nodig is dan alleen de realisatie van de 
EHS en dat het beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen daarvoor van groot belang is 
(‘Akkoord van Utrecht’, 2011).  
 De drie terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting 
Utrechts Landschap) erkennen de risico’s die de bezuinigingen binnen het natuurbeleid met zich 
meenemen voor de kwaliteit van de Utrechtse natuur. De algemene stelling is dat er gezocht moet 
worden naar oplossingen. De organisaties geven dan ook aan dat hun doelstellingen met betrekking 
tot de EHS niet zozeer zijn veranderd ten opzichte van de periode voor de bezuinigingen en de 
decentralisatie, maar juist de inzet van middelen om die doelen te bereiken. De terreinbeherende 
organisaties geven ook aan dat zij een sterke verantwoordelijkheid voelen voor het realiseren van de 
EHS in Utrecht en het waarborgen van natuurkwaliteit. Dat wil zeggen dat bij deze organisaties het 
besef heerst dat er een belangrijke taak voor hen ligt, daar waar de overheid wil bezuinigen. In de 
praktijk vertaald zich dat door die projecten op te pakken die zijn stopgezet of door daar alternatieve 
oplossingen met andere partijen voor te verzinnen. Het ‘Akkoord van Utrecht’ (2011) ondersteunt 
deze gedachte door een gebied van 3000 hectare te reserveren, de ‘groene contour’, als potentieel 
EHS gebied. Deze groene contour wordt van belang geacht voor een goed functionerende EHS. 
Daarnaast wordt in het akkoord gesteld dat partijen de ambitie hebben om in deze groene contour 
EHS te realiseren op vrijwillige basis, door de inzet van aanvullende arrangementen of aanvullende 
financiering (‘Akkoord van Utrecht’, 2011). Hiermee wordt die verantwoordelijkheid niet alleen 
duidelijk gemaakt, maar ook (bijna) formeel vastgelegd. Kortom, het gedachtegoed met betrekking 
tot de EHS is er meer dan voorheen bij terreinbeherende organisaties op gefocust om op creatieve 
wijze op zoek te gaan naar financiële middelen die momenteel bij de overheid tekort zijn om het 
‘groene contour’ gebied te realiseren.  
 De belangenorganisaties (UPG en LTO-Noord) waarborgen ook een bepaald gedachtegoed 
met betrekking tot de EHS en samenwerking. Het gedachtegoed met betrekking tot de EHS is vooral 
gebaseerd op het belang en de toegevoegde waarde die particulieren en agrariërs leveren aan de 
EHS, de realisatie en het beheer daarvan. De belangenorganisaties geven aan dat zij deze 
toegevoegde waarde altijd onderschreven hebben en dat ook altijd blijven doen. Echter bij andere 
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partijen is volgens de belangenorganisaties dit besef de laatste jaren pas gegroeid, zowel bij de 
provincie Utrecht als bij terreinbeherende organisaties. Hierdoor worden particulieren en agrariërs 
steeds serieuzer genomen als terreinbeherende partij. Als belangenbehartiger van respectievelijk 
particulieren en agrariërs zullen de belangenorganisaties het in de eerste plaats opnemen voor hun 
leden waardoor de EHS altijd een ondergeschikt belang zal zijn. Dat betekent echter niet dat de EHS 
niet belangrijk gevonden wordt en dat de waarde daarvan niet erkend wordt, want dat wordt door 
het UPG en LTO-Noord wel gedaan. Voor de belangenorganisaties is het van belang om een goede 
balans te vinden tussen de belangen van hun leden en het belang van de EHS en dat de kosten en de 
baten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. De belangenorganisaties proberen voor wat 
betreft de kwaliteit van de EHS, de focus vooral te leggen op de EHS die al gerealiseerd is. Vooral in 
financiële tegenspoed moet uitbreiding van de EHS in toom worden gehouden omdat dat gebied ook 
nog beheerd moet worden. De uitbreiding mag namelijk nooit ten koste gaan van wat de provincie 
Utrecht al heeft. 
 
Gedachtegoed met betrekking tot samenwerking 
De inhoud van het ‘Akkoord van Utrecht’ biedt geen handvat voor een mogelijk gedachtegoed met 
betrekking tot samenwerking binnen de provincie Utrecht. Echter het akkoord op zich doet dat wel. 
Ongeacht wiens initiatief het is, dit akkoord geeft aan dat er binnen de provincie duidelijke afspraken 
met betrokken actoren binnen het natuurbeleidsarrangement gemaakt moeten worden teneinde 
een adequaat beleid te formuleren. De provincie Utrecht ziet samenwerking als een succesfactor 
voor de kwaliteit van het natuurbeleid. Voor de provincie is het van belang om te beseffen dat zij als 
ondersteuning dient en in de praktijk niet te zichtbaar moet willen zijn. Bij landgoedeigenaren en 
agrariërs heerst over het algemeen veel weerstand tegen overheidsbeleid waardoor het op de 
achtergrond blijven van de provincie Utrecht een belangrijke factor is voor het slagen van beleid. Dit 
is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve samenwerking en een slagvaardig natuurbeleid. 
Maar deze gedachte staat op gespannen voet met de ontwikkeling van afrekenbaarheid van beleid. 
De afgelopen jaren hebben veelal in het teken gestaan van dat beleid afrekenbaar moet zijn, dat 
precies terug te halen is waar het geld van de provincie aan besteed is en wat het heeft opgeleverd. 
Dit staat haaks op de gedachte dat de provincie moet ondersteunen en zich op de achtergrond moet 
houden. Door het gebrek aan financiële middelen worden alternatieve financieringsbronnen voor 
terreinbeherende organisaties steeds belangrijker, zo ook voor de provincie Utrecht. 
Terreinbeherende organisaties ontvangen onder andere een exploitatiesubsidie van de provincie 
Utrecht. Nu is veel meer dan voorheen van essentieel belang hoe dat subsidiegeld gebruikt wordt. 
Vanuit de provincie heerst de gedachte dat subsidie niet bedoeld is om de kosten te dekken, maar 
dat subsidie een tegemoetkoming is. Een tegemoetkoming die steeds kleiner wordt door 
bezuinigingen. De Stichting Utrechts Landschap is al veel langere tijd bezig om van die ene euro 
subsidie, er vier nieuwe euro’s bij te maken. Die vier euro wordt namelijk steeds belangrijker, want in 
plaats van die één euro heeft de provincie nog maar 50 cent. De provincie heeft echter vanuit haar 
subsidieverstrekkende rol weinig kennis en ervaring met betrekking tot het aanwenden van 
alternatieve financieringsbronnen. De provincie Utrecht gaat daar echter wel steeds 
geïnteresseerder naar kijken omdat ook zij baat hebben bij die ontwikkeling. Het groeiende besef 
binnen de provincie Utrecht dat zij een ondersteunende rol heeft en dat niet de subsidies maar 
alternatieve financieringsbronnen de boventoon voeren is een relevante ontwikkeling in het 
gedachtegoed met betrekking tot samenwerking.  
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 Het gedachtegoed met betrekking tot samenwerking van terreinbeherende organisaties is in 
de basis niet veranderd. In de samenwerking met de provincie wordt de provincie veelal als 
beleidsbepalende regisseur gezien en de terreinbeherende organisatie als uitvoerende partij. 
Terreinbeherende organisaties hebben vanuit die positie wel altijd een adviesrol of een 
beleidsbeïnvloedende rol gespeeld, veelal vanuit eigen initiatief. Echter de rol van de uitvoerende 
partijen is veelzijdiger geworden in de zin van dat terreinbeherende organisaties geacht worden om 
mee te denken op beleidsniveau. Dat wil zeggen dat de provincie nu meer vraagt om de input van 
terreinbeherende organisaties en niet meer wacht op het initiatief van terreinbeherende 
organisaties. Ook wordt deze vraag in een eerder stadium van de beleidsvorming gesteld waardoor 
terreinbeherende organisaties eerder betrokken worden. Het gedachtegoed kenmerkt zich meer dan 
ooit met het besef dat de relatie met de provincie steeds belangrijker wordt en dat partijen het 
samen moeten oplossen. De terreinbeherende organisaties geven aan dat de provincie dat ook inziet 
waardoor zij zichzelf als waardige samenwerkingspartner zien. De achterliggende gedachte van 
samenwerking is verschoven richting het gezamenlijk voelen van verantwoordelijkheid voor het 
vinden van oplossingen. Daarbij is een duidelijke rolopvatting met verantwoordelijkheidsverdeling 
erg belangrijk zodat de organisatie van de samenwerking helder is en voor alle partijen duidelijk 
wordt wie waarvan afhankelijk is. 
 Voor wat betreft het gedachtegoed met betrekking tot samenwerking van 
belangenorganisaties, deze verschilt niet veel van het gedachtegoed van terreinbeherende 
organisaties, namelijk dat partijen elkaar op die punten moeten opzoeken waar daar behoefte aan is. 
Partijen moeten goed kijken waar ze samen kunnen optrekken en coalities kunnen vormen teneinde 
gezamenlijke belangen te waarborgen. Samenwerking is door de jaren heen alleen maar belangrijker 
geworden, vooral vanwege de verschuiving van het beleid voor het Landelijk gebied van het Rijk naar 
de provincies. De overtuiging heerst dat partijen elkaar nodig hebben en niets zonder elkaar kunnen 
realiseren. De bureaucratisering van het natuurbeleid heeft ervoor gezorgd dat het beleid vervreemd 
raakte van de burger en partners binnen het gebied en dat alles draaide om afrekenbaarheid. Zo’n 
40% van het natuurbeheerbudget werd besteed aan monitoring en er werd te weinig draagvlak 
gecreëerd voor het te voeren beleid. Bij alle partijen, en ook bij de provincie, is de afgelopen jaren 
het besef doorgedrongen dat samenwerking noodzakelijk is om efficiënt en effectief natuurbeleid te 
voeren. Alle partijen hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden, die moeten helder zijn en het 
is zaak dat partijen elkaar op die rol en verantwoordelijkheden wijzen. De verschuiving van het 
natuurbeleid van het Rijk naar de provincies heeft hieraan bijgedragen doordat de provincie Utrecht 
een toegankelijkere partij is om mee samen te werken dan het Rijk. 
 In Figuur 5 wordt de hierboven beschreven analyse van de dimensie ‘discoursen’ nog eens 
schematisch weergegeven.  
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Discoursen 
 

Provincie Utrecht Terreinbeherende organisaties Belangenorganisaties 

Gedachtegoed 
m.b.t. EHS 

- Meer focus op 
internationale 
verplichtingen 
- Minder ambitieus 

- Meer focus op efficiënte en 
effectieve inzet van middelen 
om EHS doelen te bereiken  
- Sterker wordend 
verantwoordelijkheidsgevoel 
- Creatiever op zoek gaan naar 
financiële middelen 

- Serieuzer genomen 
als terreinbeherende 
partij 
- Meer focus op al 
gerealiseerde EHS 
- Uitbreiding EHS in 
toom houden 

Gedachtegoed 
m.b.t. 
Samenwerking 

- Samenwerking 
steeds belangrijker 
voor kwaliteit 
natuurbeleid 
- Ondersteunende 
rol belangrijker 
geworden voor 
slagen van beleid 
- Provincie 
afhankelijker  van 
ondernemend 
vermogen 
terreinbeherende 
organisaties 

- Rol is veelzijdiger geworden 
- In eerder stadium betrokken 
in beleidsvorming 
- Besef groeit dat relatie met 
provincie steeds belangrijker 
wordt 
- Duidelijke rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling 
- Focus op gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

- Meer coalities 
vormen 
- Focus op 
gezamenlijke belangen  
- Groeiend besef dat 
Samenwerking 
noodzakelijk is voor 
effectief natuurbeleid 
- Elkaar meer wijzen op 
rol en 
verantwoordelijkheden 

 
Figuur 5 Veranderingen in de dimensie ‘discoursen’ 
 
 
5.3 Coalities 
 
Gemeenschappelijkheden 
Met het begrip ‘gemeenschappelijkheid’ is in het onderzoek vooral gefocust op hetgeen de provincie 
Utrecht met terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties bindt, en andersom. Er moet 
worden samengewerkt tussen de actoren zodat de gemeenschappelijkheden, die aan de basis van 
hun samenwerkingsrelatie staan, de boventoon voeren binnen het natuurdomein. Een belangrijke 
gemeenschappelijke opvatting is de noodzaak van alternatieve financieringsbronnen. Het gebrek aan 
financiële middelen en de bezuinigingen binnen het natuurbeleid dwingt de actoren te zoeken naar 
alternatieve financieringsbronnen. Subsidiegeld moet niet de kosten dekken, maar dient als 
tegemoetkoming voor de beheerkosten. De provincie Utrecht onderstreept deze gedachte en 
terreinbeherende organisaties doen dit ook steeds meer. Terreinbeherende organisaties 
onderkennen de noodzaak van ondernemend zijn, creatieve oplossingen bedenken en steun vanuit 
de samenleving creëren teneinde de afhankelijkheid van de overheid te beperken en doelstellingen, 
met nieuwe financieringsbronnen, te kunnen blijven realiseren. De provincie Utrecht heeft zich nooit 
bezig gehouden met de focus van terreinbeherende organisaties op alternatieve 
financieringsbronnen, maar gaat hier nu wel steeds geïnteresseerder naar kijken.  De coalitie en de 



 

36 
 

samenwerking tussen de actoren is versterkt door de decentralisatie van het natuurbeleid. Daar waar 
in de afgelopen jaren het natuurbeleid steeds verder vervreemd raakte van de burger en van 
partners in het gebied, ontstaat bij partijen nu steeds meer het besef dat zij elkaar moeten opzoeken 
om doelen te bereiken en gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen; samenwerken. De 
decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies heeft aan deze ontwikkeling 
bijgedragen doordat de provincie Utrecht dichter bij terreinbeherende organisaties, 
belangenorganisaties en de burger staat dan het Rijk. Hierdoor worden actoren in staat gesteld om 
sneller en makkelijker gemeenschappelijkheden op te zoeken en daar gebruik van te maken. Hetgeen 
de actoren dan ook meer dan voorheen bindt zijn de gemeenschappelijke doelen met betrekking tot 
het realiseren van de EHS en de behoefte aan financiële middelen voor het bereiken van deze 
doelen. Alle actoren hebben bepaalde doelstellingen. Daar zitten verschillen tussen maar het is zaak 
om op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke belangen. Alle actoren hebben een 
gemeenschappelijk probleem, namelijk dat er een beperking qua financiële middelen is waardoor er 
meer dan voorheen een duidelijke focus ligt op de financiële behoefte van actoren. Gedreven door 
deze gemeenschappelijke behoefte (financiële middelen) die nodig is om gemeenschappelijke doelen 
te realiseren, worden actoren gedwongen om op een andere manier samen te werken.   
 
Samenwerkingsmodel 
Het begrip ‘samenwerkingsmodel’ wordt besproken in het onderzoek van Adema (2004). Een 
belangrijke voorwaarde voor samenwerking in netwerkmodellen is gelijkwaardigheid (Adema, 2004). 
Die gelijkwaardigheid groeit. Terreinbeherende organisaties geven aan dat ze het gevoel hebben dat 
hun input en deskundigheid met betrekking tot beleidsvorming steeds serieuzer wordt genomen 
door de provincie Utrecht. Dit gevoel wordt gevoed door de intensivering van het contact met de 
provincie maar ook doordat terreinbeherende organisaties in een eerder stadium van de 
beleidsvorming worden betrokken waardoor zij door de provincie gestimuleerd worden om een 
proactieve houding aan te nemen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de decentralisatie van en 
de bezuinigingen binnen het natuurbeleid doordat de provincie Utrecht afhankelijker wordt van de 
terreinbeherende organisaties, vooral van wat terreinbeherende organisaties zelf, dus zonder 
financiële steun van de provincie, kunnen bereiken. Vooral voor het belang van de ‘groene contour’ 
is die eigen inbreng van terreinbeherende organisaties belangrijk geworden.   
 Ook belangenorganisaties spreken het gevoel uit dat de provincie Utrecht hun leden, 
particulieren en agrariërs, steeds serieuzer is gaan nemen, hun belangen in ogenschouw neemt en 
hen beschouwd als potentiële terreinbeheerder en belangrijke samenwerkingspartner. Het beleid 
dat EHS-grond van particulieren en agrariërs wordt opgekocht en overgeleverd aan terreinbeherende 
organisaties, behoort tot het verleden. Particulieren en agrariërs leveren een groot belang aan de 
EHS in Utrecht en dit wordt steeds meer onderschreven door de provincie en terreinbeherende 
organisaties. Deze beleidsverandering is al ingezet vóór de bezuinigingen en de decentralisatie maar 
heeft hierdoor wel een extra impuls gekregen. De belangenorganisaties geven aan dat het moeilijk is 
om het samenwerkingsmodel te specificeren. De samenwerking met de provincie Utrecht verloopt 
nu nog vrij ad hoc, dus wanneer er behoefte is aan samenwerking. De bezuinigingen en de 
decentralisatie zorgen er echter voor dat het contact geïntensiveerd wordt omdat partijen 
genoodzaakt worden elkaar op te zoeken.  
 In figuur 6 wordt de hierboven beschreven analyse van de dimensie ‘coalities’ nog eens 
schematisch weergegeven. 
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Coalities Provincie Utrecht Terreinbeherende 
organisaties 

Belangenorganisaties 

Gemeenschappelijkheden - Grotere noodzaak van alternatieve financieringsbronnen 
- Terreinbeherende org. moeten ondernemender en creatiever zijn 
- Besef groeit dat actoren moeten samenwerken 
- In staat om sneller gemeenschappelijkheden op te zoeken 
- Meer binding m.b.t. gemeenschappelijke doelen en financiële 
behoeften  

Samenwerkingsmodellen - Gelijkwaardigheid 
actoren groeit 
- Intensivering contact 
- Terreinbeherende org. 
en belangenorg. eerder 
betrekken in 
beleidsvorming 
- Afhankelijker van 
financiële middelen 
terreinbeherende org. 

- Intensivering 
contact 
- Groeiende invloed 
- Eerder betrokken 
in beleidsvorming 
- Financieel 
onafhankelijker 
worden 

- Intensivering 
contact 
- Groeiende invloed in 
beleidsvorming 

 
Figuur 6 Veranderingen in de dimensie ‘coalities’ 
 
 
5.4 Hulpbronnen 
 
Financieel 
De provincie Utrecht draagt vanaf 2014 de financiële verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer 
binnen de EHS. Daar komt bij kijken dat de bezuinigingen een financiële versobering tot gevolg 
hebben gehad waardoor de provincie Utrecht aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar 
krijgt dan voorheen. Op Basis van de herijkte beheeropgave dient er een jaarlijkse provinciale 
bijdrage van 60 miljoen euro geïnvesteerd te worden (PBL, 2011). In de provincie Utrecht wordt het 
financieringstekort voor het natuurbeleid geschat op 5 miljoen euro. In het Akkoord van Utrecht zijn 
geen afspraken gemaakt over de financiële middelen die beschikbaar zijn, wel achten partijen het 
van groot belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en blijven om de bestaande 
en nog te realiseren EHS duurzaam en adequaat te beheren (‘Akkoord van Utrecht’, 2011). De 
provincie Utrecht heeft aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor het natuurbeheer en toont 
zich bereid hier een extra provinciale bijdrage aan te besteden. Voor wat betreft de verwerving en 
inrichting van EHS gebied is het beschikbare ruilgrond volume van de provincie Utrecht een 
belangrijke financiële hulpbron. Dit volume is echter niet bekend. In het ‘Akkoord van Utrecht’ is 
afgesproken dat de provincie Utrecht een realisatiestrategie uitwerkt waarin de inzet van ruilgrond 
wordt geregeld. Deze realisatiestrategie is echter nog niet uitgewerkt en/of openbaar. Een andere 
financiële hulpbron die erg belangrijk wordt voor de provincie Utrecht betreft de alternatieve 
financieringsbronnen van terreinbeherende organisaties. Deze indirecte hulpbron gaat een 
belangrijke rol spelen in het realiseren van beleid. Doordat de provincie Utrecht een versobering van 
financiële middelen ervaart en als gevolg hiervan moet bezuinigen op het natuurbeleid is het aan 
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haar de taak om twee soorten beleid te maken. Enerzijds dient zij beleid te formuleren dat 
gefinancierd kan worden uit de eigen financiële middelen. Anderzijds moet de provincie beleid 
ontwikkelen waarin gedeeltelijk geïnvesteerd kan worden maar dat voor het overgrote deel door 
terreinbeherende organisaties zelf gefinancierd wordt. Hiertoe zullen terreinbeherende organisaties 
op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsbronnen.  
 Ook terreinbeherende organisaties zullen de krimpende financiële hulpbron, als gevolg van 
de bezuinigingen, voor de verwerving, inrichting en het beheer van de EHS gaan voelen. Zij zijn voor 
een deel afhankelijk van deze hulpbron. Bovendien zijn de provincies vanaf 2014 financieel 
verantwoordelijk voor het beheer van de EHS waardoor de financiële relatie die terreinbeherende 
organisaties nog met het Rijk hadden nu volledig verschuift naar de provincie Utrecht. Dit geldt ook 
voor Staatsbosbeheer. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is vanaf 2011 ingegaan. In 
dit stelsel is sprake van twee verordeningen, namelijk de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer (bijdrage in de kosten van instandhoudingbeheer) en de Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (inrichtingssubsidie, functieveranderingsubsidie en subsidie 
voor kwaliteitsverbetering van natuur)(Provincie Utrecht, 2010b). Hiermee kunnen terreinbeherende 
organisaties, particuliere grondeigenaren en agrariërs een vergoeding krijgen voor het beheer en de 
inrichting van natuurgebieden en landschappen (Provincie Utrecht, 2012b). Voor de hoogte van de 
subsidiëring is de Index ‘Natuur en Landschap’ opgesteld door de terreinbeherende organisaties. 
Deze index rubriceert de Nederlandse natuur in 17 natuurtypen en 4 landschapstypen die weer 
verdeeld zijn in 67 beheertypen (‘Index natuur en’, 2011). Een beheertype is een specifieke vorm van 
natuur waarvoor een bepaald soort beheer vereist is. In dit subsidiestelsel wordt het 
natuurbeheerplan door de provincie Utrecht opgesteld waarin op perceelniveau wordt aangegeven 
welk beheertype daar aanwezig is of gewenst is (‘Index natuur en’, 2011). Alleen voor dat beheertype 
wordt subsidie versterkt. In dit subsidiestelsel, en de herijking van de EHS, wordt het voor de 
financiële middelen van terreinbeherende organisaties van groot belang hoe hun gronden 
gepositioneerd zijn en hoe belangrijk deze zijn. Bij het beheer van natuurgebieden worden de 
lopende contracten nagekomen maar nieuwe contracten worden alleen aangegaan als deze in de 
EHS liggen (Provincie Utrecht, 2011a). Voor de beheersubsidie-inkomsten is het dus van belang of de 
gronden ook binnen de herijkte EHS van Utrecht liggen en onder welk beheertype deze vallen in het 
natuurbeheerplan van de provincie Utrecht. Het is namelijk zo dat het beheer van gronden buiten de 
EHS vanaf 2016 uit eigen middelen gefinancierd dient te worden omdat er alleen een 
tegemoetkoming in de beheerkosten is als de beheerde natuur binnen de EHS ligt. Hierdoor is er 
sprake van een onzekere toekomst met betrekking tot financiële hulpbronnen voor 
terreinbeherende organisaties. Voor wat betreft verwerving en inrichting van nog te realiseren EHS 
gebied wordt gebruik gemaakt van het grond-voor-grond principe. De gronden buiten de EHS kunnen 
door terreinbeherende organisaties gebruikt worden als ruilgrond. Dat betekent dat deze gronden in 
de toekomst geruild worden met gebieden binnen de EHS, die vervolgens wel gesubsidieerd worden. 
De belangrijkste financiële hulpbron van terreinbeherende organisaties worden de alternatieve 
financieringsbronnen die zij zelf weten aan te wenden. Deze hulpbron gaat een belangrijke rol spelen 
aangezien de subsidie-inkomsten krimpen. Deze hulpbron zal de onafhankelijkheid van 
terreinbeherende organisaties vergroten. Door de bezuinigingen is dit besef gegroeid bij zowel 
terreinbeherende organisaties als de provincie Utrecht.  
 Belangenorganisaties worden gefinancierd uit contributiegelden van hun leden maar zijn via 
hun corebusiness, belangenbehartiging, afhankelijk van het subsidiestelsel waar hun leden voor in 
aanmerking komen. Daarom geldt voor deze organisaties hetzelfde verhaal als voor de 
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terreinbeherende organisaties. Belangenorganisaties geven aan vooral duidelijkheid in beleid te 
willen over de omvang en de plek van het EHS gebied omwille de toekomstige financiële zekerheid 
voor particulieren en agrariërs. Zij vragen zich namelijk af of ze nu wel of niet in de EHS liggen. Een 
belangrijke ontwikkeling voor LTO-Noord is echter dat zij voor het agrarische natuurbeheer buiten de 
EHS nog steeds het Rijk als financiële hulpbron hebben. Deze verantwoordelijkheid is namelijk niet 
overgegaan naar de provincie Utrecht waardoor LTO- Noord met verschillende subsidiestelsels te 
maken heeft.  
 
Juridisch 
De afspraken over de bevoegdheidsverdeling die gemaakt zijn in het onderhandelingsakkoord 
‘decentralisatie natuur’ zullen worden verankerd in de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de 
Natuurwetgeving (IPO, 2011). Hierin vindt de provincie Utrecht de juridische grondslag voor haar 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid. De provincie legt het ruimtelijk beleid vast in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, gemeenten kunnen binnen dit beleid natuur aanleggen. Het 
natuurbeheerplan wordt ook door de provincie Utrecht geformuleerd en is naar aanleiding van de 
afspraken in het ‘Akkoord van Utrecht’ geactualiseerd. In de natuurbeheerplannen wordt op 
perceelniveau aangegeven welk beheertype daar aanwezig is of gewenst is. Alleen voor dat 
beheertype wordt subsidie verstrekt. In het onderhandelingsakkoord ‘Decentralisatie Natuur’ is 
afgesproken dat de provincies in de periode tot 2021 zullen voldoen aan de internationale 
verplichtingen (EU-doelen voor Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water)(IPO, 2011). Deze 
internationale verplichtingen bieden de doelstellingen die minimaal gehaald moeten worden door de 
provincies, echter deze doelstellingen zijn niet gespecificeerd naar provinciaal niveau, zo ook niet 
voor de provincie Utrecht. De 1500 hectare die volgens het Akkoord van Utrecht in de EHS blijven zijn 
de gebieden waarvoor al juridische verplichtingen zijn aangegaan, waarvoor internationale 
verplichtingen gelden of waarvoor realisatie gewenst is gezien bestuurlijke afspraken en de lopende 
gebiedsprocessen (Provincie Utrecht, 2011d). 
 Ook voor terreinbeherende organisaties lijken de internationale verplichtingen de 
graadmeter te worden voor beleidsvorming. Steeds vaker wijzen terreinbeherende organisaties op 
de internationale verplichtingen om bepaalde beleidsveranderingen tegen te gaan. 
Terreinbeherende organisaties deden bijvoorbeeld een beroep op de internationale afspraak 
omtrent biodiversiteit om de nieuwe Natuurwet tegen te gaan. Deze juridische hulpbron lijkt 
daarmee belangrijker te worden naarmate overheidsbeleid minder ambitieus dreigt te worden en 
minder financiële middelen beschikbaar zijn.   
 
Sociaal 
Over sociale hulpbronnen in de vorm van maatschappelijke steun en draagvlak beschikt de provincie 
slechts minimaal. Lange tijd is gedacht dat de provincie Utrecht deze ook niet nodig had gezien het 
feit dat zij beleidsvormer is. Voor een gedeelte klopt deze stelling ook. Zij vergaard indirect haar 
maatschappelijke steun en draagvlak via haar samenwerkingspartners. De afgelopen jaren is echter 
al de trend ingezet dat de provincie Utrecht niet altijd zonder directe maatschappelijke steun en 
draagvlak kan en hier dus wel degelijk naar op zoek moet. Bij de implementatie van natuurbeleid is 
de provincie Utrecht meer dan eens gestrand op weerstand vanuit de burgers. Vooral wanneer de 
provincie Utrecht zelf op de voorgrond tracht te treden is maatschappelijke steun en draagvlak een 
kritische succesfactor voor het slagen van beleid. Vooral nu zij direct verantwoordelijk is voor het 
natuurbeleid kan niet meer naar de onbereikbare partij in Den Haag (het Rijk) gewezen worden en 
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zal zij door betrokkenen ook als direct verantwoordelijke worden gehouden. De provincie Utrecht 
kan er ook voor kiezen om via het stimuleren van sociale hulpbronnen van samenwerkingspartners, 
zoals terreinbeherende organisaties, indirecte steun en draagvlak voor haar beleid te vergaren. 
Vanuit deze gedachte is samenwerking met terreinbeherende organisaties een vereiste.  
 Voor terreinbeherende organisaties zijn de sociale hulpbronnen nauw verbonden met de 
financiële hulpbronnen aangezien zij een deel van hun financiële middelen vergaren via 
maatschappelijke steun en draagvlak; donaties en dergelijke. Door middel van communicatie en 
educatie trachten terreinbeherende organisaties nog meer binding en betrokkenheid met natuur te 
creëren. Binnen deze hulpbron liggen de kansen en mogelijkheden om meer financiële middelen te 
vergaren. Momenteel is er sprake van vergrijzing in het ledenbestand waardoor het bereiken van de 
jeugd steeds belangrijker wordt. Hiervoor moet de natuur teruggegeven worden aan de burger en 
moet de bureaucratisering van het beleid verder afzwakken. Daar liggen belangrijke taken voor zowel 
terreinbeherende organisaties als voor de provincie Utrecht. De bureaucratisering heeft ertoe geleid 
dat het natuurbeleid verder vervreemd raakte van de burger en dat een groot deel van het budget 
besteed werd aan monitoring. Om deze hulpbron verder uit te breiden is het imago van 
terreinbeherende organisaties van groot belang. Het ‘Akkoord van Utrecht’ heeft een negatieve 
invloed gehad op dit imago. Het niet al te ambitieuze akkoord is namelijk mede ondertekend door de 
terreinbeheerders waardoor ook zij verantwoordelijk worden gehouden voor het te voeren beleid.   
 De erkenning die particulieren en agrariërs krijgen als terreinbeherende partij is een 
belangrijke sociale hulpbron voor belangenorganisaties. Deze actoren worden steeds serieuzer 
genomen als terreinbeherende partij door de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties 
waardoor zij een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het natuurbeleid.  
 
Deskundigheden 
Ten opzichte van het Rijk heeft de provincie Utrecht als deskundigheid dat zij meer maatwerk kan 
leveren en dat zij haar beleid kan afstemmen op de gebiedsprocessen. De provincie Utrecht is 
bovendien erg extern gericht waardoor zij de samenwerking met terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties opzoekt. De provincie Utrecht heeft dan ook de kennis en ervaring om de 
ondersteunende rol op zich te nemen in de samenwerking.  
 De belangrijkste deskundigheid van terreinbeherende organisaties is haar kennis in de 
uitvoering van beleid. Daarnaast is haar kennis van praktische zaken een belangrijke deskundigheid. 
Bovendien zijn terreinbeherende organisaties al langere tijd bezig met het zoeken naar alternatieve 
financieringsbronnen door samenwerking met het bedrijfsleven, werven van nieuwe leden of het 
vergaren van maatschappelijke steun. Deze deskundigheid is van groot belang in tijden van 
bezuinigingen.  
 Het netwerk van belangenorganisaties is hetgeen hen zo sterk maakt als organisatie en 
waarvan terreinbeheerders en de provincie Utrecht afhankelijk zijn. Particulieren en agrariërs zijn 
doelgroepen wiens grond vaak belangrijk is voor de EHS maar slechts moeilijk bereikbaar zijn voor 
een overheidsinstantie als de provincie Utrecht. Het netwerk van een belangenorganisatie is 
essentieel om deze doelgroepen te bereiken en draagvlak te creëren voor het te voeren beleid. De 
relatie tussen de overheid en particulieren en agrariërs is van nature niet zo goed waardoor een 
belangenorganisatie de ideale tussenpersoon is. Vooral wanneer belangenorganisaties het gevoel 
krijgen dat particulieren en agrariërs serieus worden genomen als terreinbeherende partij, zijn zij 
bereid om hun netwerk effectief in te zetten ten behoeve van het slagen van beleid.  
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Wederzijdse afhankelijkheid 
De provincie Utrecht is afhankelijker geworden van alternatieve financieringsbronnen van 
terreinbeherende organisaties als gevolg van de bezuinigingen en de decentralisatie. Doordat de 
provincie Utrecht met een versobering van financiële middelen te maken heeft maar tegelijkertijd de 
financiële verantwoordelijkheid krijgt voor het natuurbeheer is deze afhankelijkheid toegenomen. 
Voor de herijkte opgave, zoals vastgelegd in het ‘Akkoord van Utrecht’, worden door het Rijk naar 
verwachting te weinig financiële middelen beschikbaar gesteld. Om de doelstellingen toch te kunnen 
realiseren moeten deze middelen elders vergaard worden. Hierin groeit de afhankelijkheid van 
terreinbeherende organisaties. Zij hebben de kennis, ervaring en maatschappelijke steun om 
alternatieve financieringsbronnen aan te wenden. De provincie Utrecht is hier vanuit haar 
subsidieverstrekkende rol nooit mee bezig geweest. Kortom, de provincie is niet alleen afhankelijk 
van de financiële hulpbronnen van terreinbeherende organisaties, maar ook hun sociale 
hulpbronnen en deskundigheden.  
 Doordat terreinbeherende organisaties gedwongen worden op zoek te gaan naar 
alternatieve financieringsbronnen worden zij (wellicht) onafhankelijker van de provincie Utrecht. Het 
aandeel ‘subsidie-inkomsten’ in hun financiële middelen zal als gevolg van de bezuinigingen dalen 
terwijl het aandeel ‘eigen middelen’ zal stijgen. Door de terreinbeheerders op zoek te laten gaan 
naar alternatieve financieringsbronnen, worden ze als het ware geëmancipeerd. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat de provincie Utrecht dit niet als een nadelige ontwikkeling ziet. De doelen 
die terreinbeherende organisaties nastreven zijn grotendeels ook de doelen die de provincie 
nastreeft. De terreinbeherende organisaties zijn in deze beginfase van de herijking wel afhankelijk 
van de extra bijdrage die de provincie bereid is te investeren in het natuurbeleid. De hoogte van deze 
extra bijdrage is weer afhankelijk van de ambities van de provincie Utrecht. Daarnaast is het van 
groot belang hoe en waaraan deze extra bijdrage besteed wordt.  
 De leden van de belangenorganisaties zijn voor hun toekomstige financiële zekerheid sterk 
afhankelijk van de omvang en de plek van de EHS die door de provincie wordt vastgesteld. 
Particulieren en agrariërs willen weten of hun grond in het EHS gebied ligt, of nog komt te liggen, en 
of ze deze grond kunnen verkopen. De realisatiestrategie, met betrekking tot de afspraken in het 
‘Akkoord van Utrecht’, is bijvoorbeeld van groot belang voor particulieren en agrariërs om 
duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de herijkte opgave.  
 
Machtsposities 
De macht van de provincie Utrecht lijkt te zijn toegenomen doordat het Rijk bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het natuurbeleid heeft overgedragen. Echter de 
groeiende verantwoordelijkheid van de provincie heeft haar niet alleen meer macht maar ook meer 
kwetsbaarheid toegekend. Die kwetsbaarheid zit vooral in het tekort aan financiële middelen voor de 
herijkte opgave waardoor de provincie Utrecht afhankelijker wordt van terreinbeherende 
organisaties. Maar die kwetsbaarheid zit ook in het kunnen omgaan met die macht. De provincie 
wordt gedwongen om vanuit die groeiende verantwoordelijkheid, het tekort aan financiële middelen 
en de zorg voor de Utrechtse natuur haar bedrijfsvoering aan te passen om een efficiënt en effectief 
natuurbeleid te voeren. De vraag is of de provincie hiertoe in staat is. In de dimensie ‘spelregels’ zal 
hier dieper op in worden gegaan.  
 Bij terreinbeherende organisaties heerst het besef dat de provincie Utrecht afhankelijker van 
hen wordt, waardoor de machtspositie van terreinbeherende organisaties groeit. Echter de vraag is 
of terreinbeherende organisaties dit wel willen. Zij blijven namelijk benadrukken dat de provincie 
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Utrecht de verantwoordelijkheid draagt. Wanneer zij hun machtspositie zien groeien zal vanzelf hun 
verantwoordelijkheid toenemen. Terreinbeherende organisaties worden gedwongen om op zoek te 
gaan naar alternatieve financieringsbronnen waardoor zij op financieel gebied steeds onafhankelijker 
zullen worden van de provincie. Bovendien willen deze organisaties het beste voor de kwaliteit van 
de Utrechtse natuur. Voor de afspraken in het ‘Akkoord van Utrecht’ omtrent de ‘groene contour’ 
gebieden voelen de terreinbeherende organisaties een sterke verantwoordelijkheid. Met deze 
afspraken heeft de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid afgedwongen. Dit is een relevant 
belang voor de provincie. Zij vindt het namelijk goed dat de machtspositie van terreinbeherende 
organisaties verstevigd wordt, maar dan moeten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Een 
belangrijk onderdeel van de machtspositie van terreinbeherende organisaties zijn de sociale 
hulpbronnen en de deskundigheden. Vanuit deze hulpbronnen kan op zoek worden gegaan naar 
alternatieve financieringsbronnen en kan de machtspositie verstevigd worden. Daarin zijn het 
creëren van betrokkenheid met de natuur, economiseren van de natuur en het imago van 
terreinbeherende organisaties zeer belangrijke onderdelen.  
 Particulieren en agrariërs worden door de provincie en door terreinbeherende organisaties 
steeds serieuzer genomen als terreinbeherende partij. Daarmee wordt hun belang voor de EHS 
erkend waardoor ook hun machtspositie verstevigd wordt. Het netwerk van de belangenorganisaties 
is een belangrijke deskundigheid waar de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties in hun 
samenwerking veel baat bij kunnen hebben.  
 In figuur 7 wordt de hierboven beschreven analyse van de dimensie ‘hulpbronnen’ nog eens 
schematisch weergegeven: 
 

Hulpbronnen 
 

Provincie Utrecht Terreinbeherende 
organisaties 

Belangenorganisaties 

Financieel - Versobering 
financiële middelen 
- Bereid om extra 
bijdrage te investeren 
- Ruilgrond volume 
wordt belangrijker 
- Alternatieve 
financieringsbronnen 
van terreinbeheerders 
worden belangrijker 

- Afname subsidie-
inkomsten 
- Overgang naar nieuw 
subsidiestelsel (SNL) 
- Positionering van de 
gronden wordt 
belangrijker 
- Financiële toekomst 
onzekerder 
- Alternatieve 
financieringsbronnen 
worden belangrijker 
- Grond-voor-grond-
principe belangrijk 

- Duidelijkheid over 
omvang en plek EHS 
van groot belang voor 
financiële zekerheid 
- Overgang naar nieuw 
subsidiestelsel (SNL) 
- Rijk blijft financiële 
hulpbron voor 
agrarisch 
natuurbeheer buiten 
de EHS 

Juridisch - Internationale 
verplichtingen worden 
belangrijker 

- Meer focus op 
internationale 
verplichtingen 

-  

Sociaal - Directe steun en 
draagvlak voor beleid 
wordt belangrijker 

- Bereiken van de 
jeugd wordt steeds 
belangrijker 

- Krijgen meer 
erkenning als 
terreinbeherende 
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- Samenwerking steeds 
belangrijker voor 
vergroten steun en 
draagvlak 

- Natuur teruggeven 
aan de burger 
- Imago 
terreinbeheerders 
wordt belangrijker 

partij 

Deskundigheden - Vermogen om 
maatwerk te leveren 
van belang voor 
samenwerking 

- Ervaring met  
alternatieve 
financieringsbronnen 
wordt belangrijker 

- Netwerk wordt 
belangrijker voor de 
samenwerking 

Wederzijdse 
afhankelijkheid 

- Afhankelijker van 
financiële en sociale 
hulpbronnen en 
deskundigheden van 
terreinbeherende 
organisaties 

- Financieel 
onafhankelijker van de 
provincie 
- In de beginfase 
afhankelijk van extra 
bijdrage provincie 

- Afhankelijker van 
duidelijkheid in beleid: 
realisatiestrategie  

Machtsposities - Toename macht door 
meer 
verantwoordelijkheid 
- Kwetsbaardere 
machtspositie door 
tekort aan financiële 
middelen  
- Aanpassen 
bedrijfsvoering 

- Machtspositie 
verstevigd door 
groeiende 
afhankelijkheid 
provincie 
- Verantwoordelijkheid 
voor kwaliteit van 
natuur groeit 
 

- Machtspositie groeit 
door erkenning als 
terreinbeherende 
partij 
- Netwerk is een 
belangrijke 
deskundigheid 

 
Figuur 7 Veranderingen in de dimensie ‘hulpbronnen’ 
 
 
5.5 Spelregels 
Rolverdeling 
De afgelopen tien jaar heeft de provincie steeds meer de rol van bovenlokaal regisseur op zich 
genomen en gekregen. Gekregen in de zin van dat zij steeds meer verantwoordelijkheden kregen van 
het Rijk met betrekking tot het natuurbeleid en genomen door beleid afrekenbaar te maken en meer 
op de voorgrond te treden. Nu provincies de totale verantwoordelijkheid hebben en daarvoor een 
versobering in financiële middelen ervaren zal deze rol veranderen. Het besef dringt door dat haar 
financiële invloed afzwakt door de bezuinigingen en dat het aanwenden van alternatieve 
financieringsbronnen door terreinbeherende organisaties steeds belangrijker wordt. Vanuit haar 
subsidieverstrekkende rol heeft de provincie Utrecht weinig kennis en ervaring met betrekking tot 
alternatieve financieringsbronnen, zij wordt hier echter wel afhankelijker van. De provincie heeft 
meer dan eens het verwijt gekregen dat het natuurbeleid vervreemd raakte van de maatschappij 
door de afrekenbaarheid en de bureaucratisering van het natuurbeleid. De provincie wilde teveel zelf 
doen en monitoring stond hoog in het vaandel. De huidige financiële situatie dwingt de provincie 
Utrecht om meer op de achtergrond te treden en terreinbeherende organisaties te ondersteunen 
door hen te helpen waar ze het beste in zijn. Dit is moeilijk voor de provincie omdat zij gewend is om 
betrokken te zijn en er bovenop te zitten. Nu moet de provincie gaan faciliteren om zoveel mogelijk 
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te doen met beperkte middelen, daarvoor is het vertrouwen in samenwerkingspartners van groot 
belang.  
 De rolverandering van terreinbeherende organisaties blijkt al grotendeels uit bovenstaande 
alinea. Hun invloed zal aanzienlijk vergroot worden, maar daarmee ook hun verantwoordelijkheid en 
de druk om te presteren. Daarnaast zullen terreinbeherende organisaties in een eerder stadium van 
de planvorming betrokken worden. Voorheen was het zo dat de verwerving en inrichting van EHS 
gronden door de provincie werd gedaan. Wanneer de inrichting klaar was werd het overgedragen 
aan de terreinbeherende organisatie. Nu worden terreinbeherende organisaties al in een eerder 
stadium betrokken, al bij de verwerving, omdat dit van belang is voor het toekomstige beheer. 
Terreinbeherende organisaties hebben altijd al wel een advies- en beleidsbeïnvloedende rol gehad.  
Deze rol is echter veelzijdiger geworden doordat terreinbeherende organisaties geacht worden om 
mee te denken op beleidsmatig niveau. Dat wil zeggen dat de provincie nu meer vraagt om de input 
van terreinbeherende organisaties en niet meer wacht op het initiatief. Ook wordt deze vraag in een 
eerder stadium van de beleidsvorming gesteld. De invloed op beleid wordt als gevolg van de 
decentralisatie makkelijker omdat de provincie Utrecht een toegankelijkere partij is dan het Rijk en 
de afstanden korter worden. Dit is een belangrijk voordeel voor terreinbeherende organisaties 
omdat het in tijden van bezuinigingen van belang is om de provincie Utrecht te blijven herinneren 
aan de oorspronkelijke opgave, de opgave vóór de herijking van de EHS.  
 Ook belangenorganisaties hebben die advies- en beleidsbeïnvloedende rol. En ook deze 
organisaties worden als gevolg van de bezuinigingen eerder betrokken in de beleidsvorming en om 
advies gevraagd. Particulieren en agrariërs worden de laatste jaren steeds serieuzer genomen als 
terreinbeherende partij. Voorheen was het natuurbeleid vooral gericht op snelheid en 
slagvaardigheid door bijvoorbeeld agrariërs zo snel mogelijk uit potentieel EHS gebied te werken en 
de terreinbeherende organisatie aan de hand van het natuurdoeltypen handboek de grond te laten 
inrichten en beheren. Het gebrek aan financiële middelen dwingt de provincie en terreinbeherende 
organisaties om met particulieren en agrariërs samen te werken in plaats van hen eruit te werken. 
Hierdoor wordt de rol van belangenorganisaties invloedrijker en wordt het belang van particulieren 
en agrariërs meer dan voorheen meegenomen in de beleidsvorming.  
 
Afspraken 
De belangrijkste afspraken omtrent de herijking van de EHS liggen vastgelegd in het ‘Akkoord van 
Utrecht’. Dit akkoord is een afsprakenkader tussen partijen (provincie Utrecht, terreinbeherende 
organisaties en belangenorganisaties) over de gezamenlijke inzet bij de realisatie van de EHS in 
Utrecht. Voor de provincie dient het daarmee mede als inbreng in de onderhandelingen met het Rijk 
over de realisering van de EHS. Het akkoord bevat geen juridisch afdwingbare rechten en 
verplichtingen voor partijen. Het akkoord bevat ook geen afspraken over de middelen die 
beschikbaar zijn voor het natuurbeheer. In het akkoord is afgesproken dat de provincie in overleg 
met partijen een realisatiestrategie uitwerkt. In deze realisatiestrategie wordt onder andere 
uitgewerkt welke instrumenten verbeterd worden om tot realisatie van de EHS in 2018 te komen, 
hoe de kwaliteit van gebieden verbeterd wordt en hoe de inzet van ruilgrond zal plaatsvinden 
(‘Akkoord van Utrecht’, 2011). De partijen evalueren jaarlijks de voortgang van de realisatie van de 
‘EHS 2018’ en bezien daarbij of er aanleiding is om het bepaalde EHS oppervlak aan te passen. In het 
akkoord is tevens afgesproken dat de provincie zich inspant om de afspraken in het akkoord vast te 
leggen in de met het Rijk over de herijking van de EHS te maken afspraken (‘Akkoord van Utrecht’, 
2011). Wanneer dit niet mogelijk blijkt zullen de partijen wederom in overleg treden om, ondanks 
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tekorten in de van het Rijk verkregen financiering, toch de gemaakte afspraken te realiseren en 
daarvoor budget te vinden (‘Akkoord van Utrecht’, 2011). Daarmee lijken de afspraken in dit akkoord 
als garantie te dienen voor het te voeren beleid met betrekking tot de herijkte opgave. Het akkoord 
bevat echter geen specifieke afspraken over de samenwerking tussen partijen.  
 In figuur 8 wordt de hierboven beschreven analyse van de dimensie ‘spelregels’ nog eens 
schematisch weergegeven. 
 

Spelregels 
 

Provincie Utrecht Terreinbeherende 
organisaties 

Belangenorganisaties 

Rolverdeling - Meer op de 
achtergrond treden 
- Meer ondersteunen 
van terreinbeherende 
organisaties 
- Vertrouwen in 
samenwerkingspartners 
van groot belang 
- Beleid meer in overleg 
ontwikkelen 

- Meer invloed 
- Meer 
verantwoordelijkheid 
- Meer prestatiedruk 
- Meer en eerder 
betrokken worden in 
beleidsvorming 
- Uitoefenen van 
invloed wordt 
toegankelijker 

- Meer invloed 
- Meer en eerder 
betrokken worden in 
beleidsvorming 
- Serieuzere 
terreinbeherende 
partij 

Afspraken Akkoord van Utrecht belangrijkste afsprakenkader met betrekking tot de 
herijking van de EHS 
 
 

 
Figuur 8 Veranderingen in de dimensie ‘spelregels’ 
 
 
5.6 Verandering van de samenwerking 
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe als gevolg van een veranderend natuurbeleidsarrangement, 
de samenwerkingsrelatie tussen enerzijds de provincie Utrecht en anderzijds de terreinbeherende 
organisaties en belangenorganisaties veranderd is. De belangrijkste veranderingen binnen het 
Utrechtse natuurbeleidsarrangement zijn:  

• de groeiende gelijkwaardigheid;  
• de toegenomen invloed van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties;  
• de rolontwikkelingen van de actoren;  
• de focus op gedeelde verantwoordelijkheid.  

 
Deze veranderingen hebben een grote invloed gehad op samenwerking, namelijk doordat de rol-, 
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling zijn veranderd.  
 De veranderingen zijn nauw met elkaar verbonden en zijn een gevolg van de groeiende 
afhankelijkheid van alternatieve financieringsbronnen. De provincie Utrecht wordt door het gebrek 
aan financiële middelen afhankelijker van de financiële en sociale hulpbronnen van terreinbeherende 
organisaties. De provincie heeft er baat bij wanneer terreinbeherende organisaties alternatieve 
financieringsbronnen aanwenden en deze middelen investeren in het natuurbeleid. De 
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afhankelijkheid van de provincie Utrecht neemt toe terwijl de afhankelijkheid van terreinbeherende 
organisaties afneemt en hun machtspositie wordt verstevigd. Ook de machtspositie van 
belangenorganisaties wordt verstevigd doordat het belang van particulieren en agrariërs in de EHS 
erkend wordt en zij serieuzer worden genomen als terreinbeherende partij. Hierdoor neemt het 
vermogen van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties om invloed uit te oefenen toe. 
Hun rol is veelzijdiger geworden doordat zij geacht worden om mee te denken op beleidsniveau. Dat 
wil zeggen dat de provincie Utrecht nu meer vraagt om de input van terreinbeherende organisaties 
en belangenorganisaties en niet meer wacht op hun eigen initiatief. Ook wordt deze vraag in een 
eerder stadium van de beleidsvorming gesteld waardoor zij eerder betrokken worden.  
 Ook de rol van de provincie Utrecht maakt een ontwikkeling door. Door haar groeiende 
afhankelijkheid en beperkte kennis van alternatieve financieringsbronnen wordt de provincie 
genoodzaakt haar rol aan te passen op een manier die zij niet gewend is. De provincie Utrecht wordt 
gedwongen om meer op de achtergrond te treden en terreinbeherende organisaties te 
ondersteunen. Dit is moeilijk voor de provincie omdat zij gewend is nauw betrokken te zijn bij het 
natuurbeleid en er bovenop te zitten. Nu moet de provincie gaan faciliteren om zoveel mogelijk te 
doen met beperkte middelen, daarvoor is het vertrouwen in terreinbeherende organisaties van groot 
belang. De regisserende rol die de provincie Utrecht voorheen had is dan ook niet meer reëel. De 
samenwerking is veranderd doordat er nu meer overlegt wordt, de provincie op basis daarvan de 
kaders voor het beleid stelt, en dat terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties binnen 
deze kaders uitvoeren en vervolgens weer feedback hierop geven.  
 Om al haar doelen te realiseren dient de provincie Utrecht nu anders te werk te gaan en een 
andere rol aan te nemen. De provincie zal enerzijds beleid moeten formuleren wat zij volledig kan 
financieren en waarbinnen zij een regisserende rol heeft. Anderzijds zal de provincie bepaalde kaders 
voor beleid moeten formuleren wat zij niet zelf kan financieren (hoogstens een investering) maar 
waarvoor de financiële hulpbronnen van terreinbeherende organisaties nodig zijn. Binnen dit beleid 
heeft de provincie een faciliterende rol. De kwaliteit van deze samenwerking hangt grotendeels af 
van de gedeelde verantwoordelijkheid die de actoren voelen. Nog belangrijker wordt de mate waarin 
terreinbeherende organisaties ook verantwoordelijkheid willen nemen. Provincies worden geacht op 
de achtergrond te acteren, het beleid meer los te laten en een faciliterende rol te vervullen. Maar als 
gevolg daarvan wil de provincie dat terreinbeherende organisaties ook hun verantwoordelijkheid 
voor de resultaten van deze samenwerking nemen.  
 
 
5.7 Karakteristiek van het arrangement 
In deze paragraaf wordt een afsluitende schematische samenvatting gegeven van de analyse van de 
vier dimensies binnen het Utrechtse natuurbeleidsarrangement, zie figuur 9. Daartoe worden in dit 
schema de vier dimensies tegenover de actoren gezet. Dat betekent dat de geoperationaliseerde 
begrippen, die de basis van de analyse vormen in paragraaf 5.2 tot en met paragraaf 5.5, samengevat 
zijn tot één verhaal per dimensie, per actor. Vervolgens kan er een perspectief op de toekomst 
geboden worden door de overeenkomsten en verschillen tussen de actoren te benoemen en van 
daaruit op zoek te gaan naar de kansen en bedreigingen voor de kwaliteit van het natuurbeleid.  
  



 

47 
 

 Provincie Utrecht (PU) Terreinbeherende 
organisaties (TBO’s) 

Belangenorganisaties 
(BO’s) 

Discoursen Een versoberd beleid 
dwingt de provincie tot 
meer en effectievere 
samenwerking. Haar 
afhankelijkheid van 
TBO’s en BO’s groeit. 

TBO’s voelen meer 
verantwoordelijkheid 
voor versoberde EHS 
en zien hun invloed 
groeien in de 
noodzakelijke 
samenwerking.  

De focus moet meer 
liggen op gerealiseerde 
EHS en gezamenlijke 
belangen. Krijgt steeds 
meer de status van 
terreinbeherende 
partij. 

Coalities Alle actoren beseffen dat de samenwerking en het aanwenden van 
alternatieve financieringen steeds belangrijker worden. De 
gelijkwaardigheid tussen de actoren neemt toe doordat de invloed van 
TBO’s en BO’s groeit en zij eerder in de beleidsvorming betrokken worden.  

Hulpbronnen Door het gebrek aan 
financiële en sociale 
hulpbronnen wordt de 
PU afhankelijker van 
de financiële en sociale 
hulpbronnen (en 
deskundigheden) van 
TBO’s. Hierdoor wordt 
haar machtspositie 
kwetsbaarder en dient 
haar rol aangepast te 
worden. 

TBO’s worden 
gedwongen op zoek te 
gaan naar alternatieve 
financieringsbronnen. 
Daarvoor zijn haar 
sociale hulpbronnen 
van groot belang. 
Hierdoor neemt 
onafhankelijkheid toe 
maar als gevolg 
daarvan ook de 
verantwoordelijkheid.  

Het netwerk van BO’s 
dwingt de erkenning 
als terreinbeherende 
partij af waardoor hun 
invloed toeneemt. 
Deze invloed is 
noodzakelijk om 
financiële zekerheid te 
waarborgen voor 
particulieren en 
agrariërs.  

Spelregels Een ondersteunende 
rol waarin vertrouwen 
in TBO’s van groot 
belang is, 
verantwoordelijkheid 
wordt gedeeld, de PU 
op de achtergrond 
treedt en beleid in 
overleg wordt 
ontwikkeld.  

De groeiende invloed 
leidt tot meer 
verantwoordelijkheid 
en prestatiedruk om 
de afspraken in het 
AvU te realiseren. 

De erkenning als 
terreinbeherende 
partij doet haar 
invloed toenemen.  

 
Figuur 9 Samenvatting veranderingen in de dimensies 
 
Overeenkomsten tussen actoren 
De meest opvallende overeenkomst zit in het besef bij actoren dat de samenwerking groeit en dat 
deze ook steeds belangrijker wordt voor de effectiviteit van het natuurbeleid. De actoren erkennen 
allen dat de gelijkwaardigheid tussen de samenwerkingspartners toeneemt en dat gedeelde 
verantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt. Deze aspecten worden als succesfactoren voor de 
samenwerking gezien. De toenemende gelijkwaardigheid is vooral te wijten aan de groeiende invloed 
van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties. Deze invloed neemt enerzijds toe 
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doordat de provincie dat stimuleert en anderzijds doordat deze organisaties zelf een sterker 
verantwoordelijkheidsgevoel ervaren voor het EHS gebied. Deze overeenkomst is binnen de dimensie 
‘discoursen’ terug te vinden, maar ook binnen de dimensie ‘coalities’ en ‘spelregels’ waardoor deze 
overeenkomst in meerdere dimensies doorwerkt. Hiermee is de verwevenheid van de dimensies 
goed te zien. De gedeelde verantwoordelijkheid is nauw verweven met de groeiende afhankelijkheid 
van de provincie Utrecht van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties. De provincie 
Utrecht tracht gedeelde verantwoordelijkheid dan ook zoveel mogelijk te stimuleren. De provincie 
beseft namelijk dat zij haar oorspronkelijke ambities niet kan realiseren met de beschikbare 
financiële middelen. Om toch voldoende financiële middelen beschikbaar te krijgen voor het 
Utrechtse natuurbeleid wordt er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van 
terreinbeherende organisaties om alternatieve financieringsbronnen aan te wenden. Via deze weg 
heeft de provincie niet zoveel macht over deze middelen, maar moet zij erop vertrouwen dat 
terreinbeherende organisaties de doelen nastreven die de provincie ook tracht te realiseren. Ook de 
afhankelijkheid van particulieren en agrariërs voor een effectief natuurbeleid, doet de provincie 
Utrecht inzien dat samenwerking met belangenorganisaties belangrijker wordt. Hiertoe worden 
particulieren en agrariërs steeds serieuzer genomen als terreinbeherende partij en wordt hun belang 
in het EHS gebied erkent. Dit stimuleert de bereidheid tot samenwerking van belangenorganisaties. 
De hulpbronnen (financieel en sociaal) en deskundigheden van terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties worden van steeds grotere waarde voor de provincie Utrecht om een effectief 
natuurbeleid te kunnen voeren. Om als provincie zijnde aanspraak te kunnen maken op die 
hulpbronnen dient zij goed samen te werken met deze organisaties. Aan de andere kant beseffen 
terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties dat hun invloed groeit waardoor er kansen 
voor hen komen te liggen. Om deze kansen te grijpen is een stabiele relatie en een effectieve 
samenwerking met de provincie Utrecht van groot belang. De actoren laten dan ook sterke 
overeenkomsten zien met betrekking tot de rolverdeling. In alle dimensies wordt de groeiende 
invloed van terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties erkent, worden de posities van 
deze actoren verstevigd en wordt de groeiende afhankelijkheid van de provincie Utrecht bevestigd. 
De provincie moet meer op de achtergrond gaan bewegen, een ondersteunende rol gaan invullen en 
vertrouwen hebben in het beleid van terreinbeherende organisaties. 
 
Verschillen tussen actoren 
Bij het onderdeel ‘overeenkomsten tussen actoren’ hierboven wordt de gedeelde 
verantwoordelijkheid genoemd. Er zit echter een belangrijk verschil in opvatting tussen deze actoren 
met betrekking tot gedeelde verantwoordelijkheid. De provincie tracht deze verantwoordelijkheid bij 
terreinbeherende organisaties te stimuleren. Deze organisaties voelen deze verantwoordelijkheid 
vanuit hun core business en de versobering van het natuurbeleid ook groeien maar benadrukken 
sterk het feit dat de provincie de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarmee wordt bedoeld dat 
terreinbeherende organisaties nogal terughoudend zijn in het aannemen van verantwoordelijkheid. 
Dus aan de ene kant willen terreinbeherende organisaties onafhankelijker zijn, meer eigen financiële 
middelen aanwenden en meer invloed uitoefenen op het beleid, maar aan de andere kant zijn zij 
terughoudend om de groeiende verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat te accepteren. De 
provincie Utrecht is van nature een organisatie met een sterk controlerend karakter. Wanneer zij in 
de toekomst een meer ondersteunende rol op de achtergrond gaat invullen wordt zij gedwongen 
deze controle uit handen te geven. Hiervoor is vertrouwen in terreinbeherende organisaties van 
groot belang maar is het ook noodzakelijk dat de provincie Utrecht de verantwoordelijkheid neer kan 
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leggen bij deze organisaties. De vraag is dan ook of de provincie deze omslag kan verwezenlijken, 
want daar zit ook een belangrijk verschil, tussen hoe de provincie als organisatie momenteel is en 
hoe zij geacht wordt zich te positioneren in de toekomst.  
 Een ander verschil tussen de actoren zit in het gedachtegoed met betrekking tot de EHS 
(dimensie ‘discoursen’). De provincie Utrecht heeft altijd een ambitieus natuurbeleid gevoerd maar is 
nu gedwongen tot een strenge versobering van dit beleid. Vooral het gebrek aan financiële middelen 
is hier de oorzaak van. Wel is de provincie Utrecht bereid om een extra provinciale bijdrage te 
investeren in het natuurbeleid. Terreinbeherende organisaties pleiten vanuit hun core business voor 
een ambitieuzer beleid en blijven vechten voor meer nieuw te realiseren EHS gebied. 
Belangenorganisaties focussen meer op het EHS gebied dat al gerealiseerd is en willen uitbreiding 
van de EHS, in de huidige situatie, vooral in toom houden. Dit zijn relevante verschillen in 
gedachtegoed (discoursen) doordat dit de basis vormt van hun samenwerking en zij van hieruit op 
zoek moeten gaan naar gezamenlijke belangen. 
 
Kansen voor het natuurbeleid 
Een belangrijke kans ligt verscholen in het economiseren van natuur. De groeiende afhankelijkheid 
van alternatieve financieringsbronnen dwingt de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties 
om ondernemend en innovatief te zijn. De terreinbeherende organisaties zijn hier de laatste jaren 
actiever mee bezig geweest maar het onderste is nog lang niet uit de kan. Een belangrijke 
voorwaarde om natuur te kunnen economiseren is het creëren van betrokkenheid met natuur bij de 
burger. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor zowel terreinbeherende organisaties als voor de 
provincie Utrecht. Terreinbeherende organisaties moeten zich vooral focussen op het bereiken van 
de jeugd en de provincie kan een bijdrage leveren door het natuurbeleid terug te geven aan de 
burger. Een goede afstemming hiertussen is van groot belang. Wanneer het economiseren van 
natuur winstgevend is komen er meer financiële middelen beschikbaar die geïnvesteerd kunnen 
worden in het natuurbeleid.  
 Een andere kans is gelegen in het bundelen van krachten. Uit de analyse blijkt dat alle 
actoren een bepaalde deskundigheid hebben die als gevolg van de bezuinigingen en de 
decentralisatie een belangrijkere rol zijn gaan spelen. De provincie Utrecht heeft in vergelijking met 
het Rijk het vermogen om maatwerk te leveren. De provincie is in staat om haar beleid af te 
stemmen op de gebiedsprocessen. Terreinbeherende organisaties hebben reeds ervaring opgedaan 
met het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen. Deze financiële hulpbronnen worden 
steeds belangrijker in tijden van bezuinigingen. Belangenorganisaties beschikken over het netwerk 
van particulieren en agrariërs. Deze actoren krijgen een steeds belangrijkere rol toebedeeld in het 
natuurbeleid. Het benutten van elkaars deskundigheden is een relevante kans om de kwaliteit van 
het natuurbeleid te verbeteren. Deze bundeling van krachten kan alleen gerealiseerd worden door 
middel van samenwerking.  
  De invloed op beleid wordt als gevolg van de decentralisatie makkelijker omdat de provincie 
Utrecht een toegankelijkere partij is dan het Rijk en de afstanden korter worden. Hierin liggen zowel 
kansen voor terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties verscholen als voor de provincie 
Utrecht zelf. Terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties kunnen hun belang bij de 
provincie laten gelden, de provincie blijven herinneren aan de oorspronkelijke opgave en de 
uitwerking van beleid in de dagelijkse praktijk terugkoppelen. Daarmee neemt de invloed van deze 
organisaties toe waardoor de gelijkwaardigheid ook verder toe zal nemen. De provincie kan de 
terugkoppeling hanteren als relevante feedback op haar beleid. Deze feedback kan namelijk gezien 
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worden als een continue toetsing van het beleid in de praktijk. Bovendien kan er kennis gedeeld 
worden tussen de actoren waardoor het beleid  zich voortdurend ontwikkeld. Deze ontwikkeling is 
van groot belang voor de kwaliteit van het natuurbeleid.  
 
Bedreigingen voor het natuurbeleid 
Het veranderende Utrechtse natuurbeleidsarrangement vormt een bedreiging voor de 
besluitvorming binnen dit beleid. Doordat terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties in 
een eerder stadium betrokken worden en hun invloed groter wordt, kan de besluitvorming ernstig 
vertraagd worden. Mede vanwege het verschil in gedachtegoed dat de actoren laten zien met 
betrekking tot de EHS. Deze vertraging bedreigt de slagvaardigheid van het natuurbeleid en daarmee 
de kwaliteit. 
 Doordat terreinbeherende organisaties gedwongen worden op zoek te gaan naar 
alternatieve financieringsbronnen worden zij (wellicht) onafhankelijker van de provincie Utrecht. Het 
aandeel ‘subsidie-inkomsten’ in hun financiële middelen zal als gevolg van de bezuinigingen dalen 
terwijl het aandeel ‘eigen middelen’ zal stijgen. Hierdoor worden terreinbeherende organisaties als 
het ware geëmancipeerd en losgekoppeld van de provincie waardoor zij verder verwijderd kunnen 
raken van de provincie Utrecht en samenwerking minder wordt. De vraag is wat voor invloed dit zal 
hebben op de kwaliteit van het natuurbeleid. Dat is vooralsnog onduidelijk waardoor deze mogelijke 
ontwikkeling een bedreiging voor het natuurbeleid kan zijn.  
 Het is onduidelijk wat er gebeurt als het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen 
niet lukt of ontoereikend is. De provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties geven het belang 
aan van deze hulpbron in de toekomst en vestigen hier enigszins hun hoop op doordat reguliere 
financieringsbronnen steeds minder in de financiële behoeften kunnen voorzien. Het is echter 
onduidelijk hoe groot deze hulpbron is en hoe intensief deze benut kan worden. Daarnaast is het de 
vraag hoe lang het duurt voordat deze hulpbron winstgevend wordt. Daarmee vormt deze 
onzekerheid een belangrijke bedreiging voor de kwaliteit van het natuurbeleid.  
 Wellicht hebben de onderhandelingen met betrekking tot het Akkoord van Utrecht een 
negatieve impact gehad op het imago van terreinbeherende organisaties. Wanneer het imago van 
deze organisaties bedreigd wordt komen de sociale hulpbronnen in gevaar waardoor indirect de 
financiële hulpbronnen gevaar lopen. Deze hulpbronnen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. 
Het belang van alternatieve financieringsbronnen voor de kwaliteit van het natuurbeleid neemt toe. 
Om deze financieringsbronnen aan te kunnen wenden zijn de sociale hulpbronnen van 
terreinbeherende organisaties, waaronder het imago, van groot belang. Een bedreiging voor het 
imago betekent daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van het natuurbeleid.  
 De kwaliteit van het natuurbeleid is voor een groot deel afhankelijk van een efficiënte en 
effectieve samenwerking. De kwaliteit van de samenwerking hangt nu grotendeels af van de 
gedeelde verantwoordelijkheid die de actoren voelen. Nog belangrijker wordt de mate waarin 
terreinbeherende organisaties bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Provincies worden 
geacht zich meer op de achtergrond te bewegen en het beleid meer los te laten. Maar als gevolg 
daarvan wil de provincie dat terreinbeherende organisaties ook hun verantwoordelijkheid voor dit 
beleid nemen. Wanneer deze organisaties dat niet willen of kunnen, ontstaat er een instabiele 
samenwerkingsrelatie. Deze instabiliteit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het 
natuurbeleid.  
 Een laatste bedreiging voor de kwaliteit van het natuurbeleid betreft het ontstaan van een 
ander natuurbeeld waarin natuurkwaliteit anders gepercipieerd wordt. Door de economisering van 
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natuur en het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen veranderd het natuurbeeld mogelijk 
richting een ‘beleefbare natuur’. In dit natuurbeeld moet de natuur voor de recreatieve mens dienen 
als iets om van te genieten. Dit zou ten koste gaan van het natuurbeeld ‘vitale natuur’ waarin de 
biodiversiteit in de natuur op de eerste plaats staat. De kwaliteit van het natuurbeleid moet vooral in 
het teken staan van het stoppen van achteruitgang van de biodiversiteit. Een veranderend 
natuurbeeld zou deze kwaliteit ernstig kunnen bedreigen.   
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6 Conclusie, aanbevelingen en reflectie 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk is het veranderende Utrechtse natuurbeleidsarrangement geanalyseerd 
door de vier dimensies, ‘discoursen’, ‘coalities’, ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’, volgens de 
beleidsarrangementenbenadering te beschrijven. Vervolgens is de veranderende samenwerking 
beschreven en is er een toekomstperspectief geboden op dit veranderende arrangement door de 
kansen en bedreigingen weer te geven. In dit laatste hoofdstuk wordt de analyse uit voorgaand 
hoofdstuk als basis gehanteerd om een antwoord te geven op de deelvragen en uiteindelijk op de 
hoofdvraag in dit onderzoek. Deze hoofdvraag betreft: ‘’Hoe en in hoeverre zal de kwaliteit van het 
natuurbeleid beïnvloed worden door veranderende samenwerkingsrelaties binnen het 
natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht?’’ Paragraaf 6.1 beantwoordt deze vragen. In 
paragraaf 6.2 worden aanbevelingen gedaan om de samenwerkingsrelatie tussen de provincie 
Utrecht en terreinbeheerders te verbeteren teneinde een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
het vernieuwde natuurbeleid. In paragraaf 6.3 wordt er gereflecteerd op de onderzoeksmethodiek 
en de gehanteerde theorie en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
 
 
6.1 Conclusies  
In deze paragraaf zal er antwoord worden gegeven op de eerste 5 deelvragen en de hoofdvraag die 
in dit onderzoek centraal stonden.  
 
Deelvraag 1: Wat is de problematiek van het veranderende natuurbeleid? 
De belangrijkste veranderingen in het vernieuwde natuurbeleid zijn de forse bezuinigingen en de 
decentralisatie van dit beleid naar de provincies. De afgelopen 30 jaar is er een duidelijke 
verschuiving binnen het natuurbeleid te zien van ‘government naar governance’. Deze verschuiving is 
veroorzaakt door een groeiende behoefte aan integratie van sectoren (multisector governance), een 
toenemende betrokkenheid en verantwoordelijkheid van actoren (multi-actor governance) en door 
de toegenomen interactie tussen bestuurslagen (multilevel governance). De verschuiving van 
‘government naar governance’ geeft de groeiende wederzijdse afhankelijkheid binnen het 
natuurbeleid weer, de groei van het netwerk en de belangen van een efficiënte en effectieve 
samenwerking tussen de actoren binnen dat netwerk. Samenwerking is hiermee een bepalende 
factor geworden voor de kwaliteit van het natuurbeleid. De bezuinigingen en de decentralisatie 
zetten de samenwerkingsrelatie tussen provincies en terreinbeheerders onder druk doordat 
verhoudingen binnen deze relatie verschuiven. Veranderende samenwerkingsrelaties hebben 
gevolgen voor de kwaliteit van het natuurbeleid. Het probleem is dat vooralsnog onduidelijk is wat 
die gevolgen precies zijn. Om deze reden is een onderzoek naar de invloed van de bezuinigingen en 
de decentralisatie op de samenwerkingsrelaties van groot belang, zodat duidelijk wordt hoe die 
samenwerking gaat veranderen en hoe dit de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloedt. 
 
Deelvraag 2: Hoe kan de beleidsarrangementenbenadering toegesneden worden op deze 
problematiek en een bijdrage leveren aan de doelstelling van het onderzoek? 
In dit onderzoek zal de beleidsarrangementenbenadering gebruikt worden om de 
samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders te analyseren binnen het 
veranderende Utrechtse natuurbeleidsarrangement. Dat betekent dat er aan de hand van de 
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benadering gekeken wordt hoe en in hoeverre de samenwerkingsrelatie binnen het 
natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht verandert als gevolg van de bezuinigingen en de 
decentralisatie. De focus in dit onderzoek ligt dus op de samenwerkingsrelatie tussen de provincie 
Utrecht en terreinbeheerders. Dit onderzoek tracht door het beschrijven van de verschillende 
dimensies van het arrangement, met als uitgangspunt de bezuinigingen binnen en de decentralisatie 
van het natuurbeleid, inzicht te krijgen in de veranderende samenwerkingsrelatie tussen de provincie 
Utrecht en terreinbeheerders. Uiteindelijk kan dan een bijdrage aan de doelstelling geleverd worden 
door de gevolgen van deze veranderende samenwerkingsrelatie voor de kwaliteit van het 
natuurbeleid in kaart te brengen.  
 
Deelvraag 3: Wat zijn de veranderingen binnen het Utrechtse natuurbeleidsarrangement als gevolg 
van de bezuinigingen binnen en de decentralisatie van het natuurbeleid? 
De meest opvallende zaken met betrekking tot het veranderende Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement zijn de groeiende afhankelijkheid van alternatieve financieringsbronnen, 
de toegenomen gelijkwaardigheid tussen actoren en de toenemende focus op gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid. De afhankelijkheid van alternatieve 
financieringsbronnen wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan financiële middelen als gevolg 
van de bezuinigingen. Om aanspraak te kunnen maken op die alternatieve financieringsbronnen zijn 
actoren afhankelijk van de sociale hulpbronnen van terreinbeherende organisaties. Mede door deze 
groeiende afhankelijkheid is de machtspositie van terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties toegenomen waardoor zij meer invloed hebben gekregen, onafhankelijker en 
tegelijkertijd gelijkwaardiger zijn geworden aan de provincie Utrecht. Deze onafhankelijkheid en 
gelijkwaardigheid gaan gepaard met een toenemende verantwoordelijkheid en druk om te 
presteren. Dat betekent dat de provincie Utrecht verantwoordelijkheid uit handen moet geven en 
terreinbeherende organisaties bereid moeten zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Dat zijn 
omstandigheden die beide organisaties niet gewend zijn.  
 
Deelvraag 4: Wat voor invloed hebben de veranderingen in het natuurbeleidsarrangement op de 
samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeheerders? 
De veranderingen in het Utrechtse natuurbeleidsarrangement hebben de samenwerkingsrelatie 
tussen enerzijds de provincie Utrecht en anderzijds de terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties dermate beïnvloed dat de rol-, taak-, en verantwoordelijkheidsverdeling 
veranderd zijn. De belangrijkste veranderingen die hiertoe geleid hebben zijn de focus op 
alternatieve financieringsbronnen, de groeiende gelijkwaardigheid, de toegenomen invloed van 
terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties, de rolontwikkelingen van actoren en de 
focus op gedeelde verantwoordelijkheid. Deze factoren hebben de afhankelijkheidspositie van de 
provincie Utrecht doen vergroten, terwijl de machtsposities van terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties zijn verstevigd. De provincie Utrecht krijgt hierdoor een ondersteunende rol 
waardoor zij in de toekomst meer op de achtergrond zal moeten treden en haar 
samenwerkingspartners meer uitvoeringsvrijheid moet toekennen. Terreinbeherende organisaties 
zien als gevolg hiervan de druk om te presteren en de verantwoordelijkheid voor het beleid 
toenemen.  
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Deelvraag 5: Wat zijn de gevolgen van deze veranderende samenwerkingsrelatie voor de kwaliteit 
van het vernieuwde natuurbeleid? 
Het vernieuwde natuurbeleid wordt gekenmerkt door een versobering van financiële middelen en als 
gevolg daarvan een versobering van ambities. Daarmee betekent dit vernieuwde beleid per definitie 
geen vooruitgang van de Utrechtse natuurkwaliteit. De samenwerkingsrelatie kenmerkt zich door 
een verandering van de rol-, taak-, en verantwoordelijkheidsverdeling door een gezamenlijke focus 
op alternatieve financieringsbronnen, een groeiende gelijkwaardigheid, een toegenomen invloed van 
terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties,  rolontwikkelingen van actoren en een focus 
op gedeelde verantwoordelijkheid. De veranderende samenwerkingsrelatie kan een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van het vernieuwde natuurbeleid door nieuwe financieringsbronnen aan te wenden 
(waardoor nieuwe investeringen mogelijk worden) en door via terreinbeherende organisaties meer 
druk uit te oefenen op de vooruitgang van de Utrechtse natuurkwaliteit.  
 
Hoofdvraag: Hoe en in hoeverre zal de kwaliteit van het natuurbeleid beïnvloed worden door 
veranderende samenwerkingsrelaties binnen het natuurbeleidsarrangement in de provincie Utrecht? 
Samenwerking een steeds belangrijkere rol gaan spelen met betrekking tot de kwaliteit van het 
natuurbeleid en kan zelfs gezien worden als kritische succesfactor. Dat betekent dat veranderende 
samenwerkingsrelaties een grote invloed uitoefenen op de kwaliteit. Wanneer we kijken naar de 
factoren die ten grondslag liggen aan de veranderende samenwerkingsrelatie kan iets gezegd worden 
over hoe die kwaliteit beïnvloed wordt. De groeiende gelijkwaardigheid en het creëren van 
meerwaarde door gezamenlijke belangen te onderkennen heeft tot gevolg dat er binnen het 
natuurbeleid rekening wordt gehouden met meerdere belangen. Hierdoor vergaart het natuurbeleid 
meer steun en draagvlak en zal het meer betrokkenheid creëren. Dit komt de effectiviteit van het 
beleid ten goede. Door de groeiende invloed van terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties en de stimulans vanuit de provincie Utrecht om proactief te zijn wordt er 
kwalitatief hoogwaardiger beleid gecreëerd doordat feedback vanuit de praktijk onderdeel wordt van 
de ontwikkeling van het beleid. Daarnaast is het gebruik maken van elkaars deskundigheden en 
hulpbronnen noodzakelijk om de onafhankelijkheid van rijksgelden te vergroten. De 
zelfvoorzienendheid van het Utrechtse natuurbeleidsarrangement met betrekking tot financiële 
middelen zal in de toekomst erg belangrijk worden wanneer wederom bezuinigingen optreden. Door 
de groeiende gelijkwaardigheid worden machtsverschillen tussen actoren verkleind en wordt 
samenwerking toegankelijker. Deze toegankelijkheid gecombineerd met de kortere afstanden tot de 
provincie in vergelijking met het Rijk, maken de samenwerking binnen het natuurbeleid efficiënter. 
 Het is van belang om in deze eindconclusie rekening te houden met de bedreigingen voor de 
kwaliteit van het natuurbeleid, namelijk een vertragende besluitvorming, ontoereikende alternatieve 
financieringsbronnen, emancipatie van terreinbeherende organisaties, de terughoudendheid van 
terreinbeherende organisaties om verantwoordelijkheid te nemen en een mogelijk veranderend 
natuurbeeld. Deze bedreigingen kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de veranderende 
samenwerkingsrelatie negatief beïnvloeden waardoor de kwaliteit van het natuurbeleid in gevaar 
komt. Door een toename van de effectiviteit en efficiëntie als gevolg van de veranderende 
samenwerking, worden zowel de inhoud als de organisatie van het natuurbeleid, en daarmee de 
kwaliteit, positief beïnvloed. De kwaliteit van de Utrechtse natuur gaat als gevolg van een tekort aan 
financiële middelen en ambitieversobering achteruit. Door veranderende samenwerkingsrelaties kan 
de afname van de kwaliteit van de Utrechtse natuur wellicht worden afgeremd en misschien zelfs 
worden gestopt.  
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 6.2 Aanbevelingen 
Om de samenwerkingsrelatie tussen de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties te verbeteren worden de volgende aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen 
zijn een antwoord op deelvraag 6: Hoe zou de samenwerkingsrelatie verbeterd kunnen worden zodat 
deze optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van het natuurbeleid?. Uit paragraaf 5.7 blijkt dat er 
bepaalde verschillen zitten tussen de actoren waardoor bedreigingen ontstaan voor de kwaliteit van 
de samenwerking. De veranderende samenwerking kenmerkt zich door een verandering van de rol-, 
taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. De kwaliteit van de samenwerking hangt nu grotendeels af 
van de mate waarin de provincie Utrecht verantwoordelijkheid uit handen wil geven en de 
bereidheid van terreinbeherende organisaties om verantwoordelijkheid te nemen. De provincie 
Utrecht is bereid op de achtergrond te treden, het beleid meer los te laten en terreinbeherende 
organisaties meer uitvoeringsvrijheid te geven. Maar als gevolg daarvan wil de provincie dat 
terreinbeherende organisaties ook hun verantwoordelijkheid voor dit beleid nemen. Wanneer deze 
organisaties dat niet willen of kunnen, ontstaat er een instabiele samenwerkingsrelatie. Dat is een 
bedreiging voor de kwaliteit van de samenwerking. Om deze bedreiging uit te schakelen wordt 
aanbevolen om de rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling inzichtelijk te maken door hier met 
elkaar heldere afspraken over te maken. Dat betekent dat de spelregels van het arrangement 
geherdefinieerd moeten worden. In het ‘Akkoord van Utrecht’ zijn afspraken gemaakt over het te 
voeren beleid met betrekking tot de herijkte opgave. Door binnen dit te voeren beleid een heldere 
rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling te formuleren wordt de samenwerking inzichtelijk en 
krijgt deze een officieel karakter. Bovendien kunnen hiermee achteraf misverstanden voorkomen 
worden en zal het vertrouwen in elkaar als samenwerkingspartner toenemen. Ook in het kader van 
efficiëntie in de besluitvorming wordt een duidelijke beschrijving van de rol- en taakverdeling 
aanbevolen. Wanneer hier geen heldere afspraken over worden gemaakt zal er veel grijs gebied 
ontstaan waarbinnen onduidelijk is wie het voor het zeggen heeft. Dit kan leiden tot onwerkbare 
situaties en uiteindelijk conflictsituaties. In paragraaf 5.7 worden ook de kansen voor het Utrechtse 
natuurbeleidsarrangement beschreven. Belangrijke kansen zijn het bundelen van krachten en het 
stimuleren van beleidsinvloed en feedback. Deze kansen zijn gericht op de effectiviteit van de 
samenwerking door gebruik te maken van elkaars hulpbronnen en deskundigheden en tevens de 
mogelijkheid te benutten van de toegenomen toegankelijkheid in het Utrechtse natuurbeleid. Om 
krachten te kunnen bundelen, beleid te kunnen beïnvloeden, gezamenlijk belangen te kunnen 
onderkennen en feedback te kunnen geven is het hebben van contact een belangrijke voorwaarde. 
De aanbeveling luidt dan ook om vaste overlegmomenten in te voeren. Deze overlegmomenten 
kunnen bovendien de relaties tussen de actoren verbeteren.   
 
 
6.3 Reflectie 
In deze paragraaf zal er gereflecteerd worden op de gehanteerde theorie en de 
onderzoeksmethodiek. Tot slot zullen er suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan.  
 
Theorie 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de beleidsarrangementenbenadering. Deze benadering bood 
een uitstekend theoretisch kader om het veranderende Utrechtse natuurbeleidsarrangement te 
analyseren. Door het theoretische kader van de benadering af te bakenen tot begrippen die 
betrekking hadden op samenwerking, kon de samenwerkingsrelatie binnen het Utrechtse 
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natuurbeleidsarrangement geanalyseerd worden. Zo is er een analyse ontstaan van het 
veranderende Utrechtse natuurbeleidsarrangement waarin de veranderende samenwerking centraal 
stond. De benadering is ontwikkeld om een willekeurig arrangement te analyseren aan de hand van 
de vier dimensies en op basis van empirisch onderzoek conclusies te geven over mogelijke 
mechanismen voor de stabiliteit en verandering binnen het arrangement. In dit onderzoek werden 
deze mechanismen voor een mogelijke aanleiding tot verandering binnen het arrangement al 
genoemd, namelijk de bezuinigingen binnen en decentralisatie van het natuurbeleid. Aan de hand 
van de benadering werd vervolgens onderzocht hoe die verandering op een bepaald deelgebied 
(namelijk de samenwerkingsrelatie tussen actoren) zijn effect zal hebben. Kortom, er werd 
afgeweken van de oorspronkelijke insteek van de benadering. Toch heeft de benadering genoeg 
structuur en inhoud geboden om voorspellingen te kunnen doen over hoe de samenwerking zal gaan 
veranderen. Wellicht dat daar de kracht van de benadering ligt, in haar vermogen om zich aan te 
passen aan het soort onderzoek dat de onderzoeker wenst te verrichten. Maar daarin zit ook direct 
het nadeel van deze benadering verscholen doordat deze veelzijdigheid vraagt om ruime kaders. De 
kaders van de dimensies zijn zo ruim dat niet alle dimensies even concreet beschreven konden 
worden. Om de doelstelling van dit onderzoek te waarborgen was het van belang dat de dimensies 
vergaand geoperationaliseerd werden in concrete indicatoren. Indicatoren die soms nog maar weinig 
verwantschap vertonen met de te analyseren dimensie en hier moeilijk op terug te herleiden zijn.  
 
Onderzoeksmethodiek 
Een belangrijk knelpunt in de beoogde onderzoeksmethodiek was de geplande scheiding in 
datamateriaal tussen het arrangement vóór de decentralisatie en het arrangement na de 
decentralisatie. In de praktijk bleek namelijk dat het zoeken naar dergelijke data niet werkt. Daarom 
is er gekozen voor een handige empirische oplossing, namelijk door in de interviews te focussen op 
de veranderingen binnen het arrangement en niet op de situatie voorheen en de situatie nu. 
Hierdoor bestaat de verzamelde data per interview uit één volledig en gedetailleerd verhaal waarin 
de verandering van het arrangement centraal staat. Op deze manier is de data ook geanalyseerd en 
verwerkt in het onderzoeksrapport. In het onderzoek is ervoor gekozen om alleen in te zoomen op 
de samenwerkingsrelatie van de provincie met terreinbeherende organisaties en 
belangenorganisaties. Hierdoor is de samenwerking met overige natuur- en milieuorganisaties en 
gemeenten buiten beschouwing gelaten. Niet omdat deze actoren niet relevant zijn binnen het 
Utrechtse natuurbeleidsarrangement, maar omdat de samenwerkingsrelatie met deze actoren teveel 
verschilt van die met terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties. Voorafgaand aan het 
onderzoek heerste de veronderstelling dat de resultaten van dit onderzoek in de provincie Utrecht 
generaliseerbaar waren naar andere provincies. Tijdens de onderzoeksfase bleek dat deze 
veronderstelling onterecht is vanwege het feit dat de provincies onderling te verschillend zijn en 
onderzoeksresultaten binnen één provincie geen garanties bieden voor resultaten in andere 
provincies. Gezien het feit dat de provincies verantwoordelijk worden voor het natuurbeleid zullen 
deze verschillen nog groter worden. Wel bieden de resultaten van dit onderzoek relevante 
uitgangspunten voor vervolgonderzoek in andere provincies.  
 
Vervolgonderzoek 
Juist doordat de resultaten van dit onderzoek moeilijk generaliseerbaar zijn en er door de 
decentralisatie en de bezuinigingen allerlei veranderingen en ontwikkelingen zijn opgetreden worden 
hier suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. Wellicht dat één van de grootste uitdagingen nu ligt 
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in de afstemming van provinciaal natuurbeleid. Door de decentralisatie van het beleid naar de 
provincies worden de verschillen tussen de provincies groter. De vraag is wat dit gaat betekenen voor 
de kwaliteit van de Nederlandse natuur. Een onderzoek naar de verschillen in de herijkingen per 
provincie en de gevolgen daarvan wordt hiermee aanbevolen als relevant vervolgonderzoek. De 
resultaten van dit onderzoek geven aan dat het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen 
steeds belangrijker wordt. Daarnaast wordt als bedreiging de onzekerheid van de duurzame 
beschikbaarheid en winstgevendheid van deze bronnen aangegeven. Een onderzoek naar deze 
aspecten van de financiering is waarschijnlijk erg relevant voor de financiële toekomst van het 
natuurbeleid, en niet alleen in de provincie Utrecht. Een laatste suggestie betreft een onderzoek naar 
de verandering van het dominante natuurbeeld (discours) als gevolg van de huidige ontwikkelingen. 
Daarbij dient onderzocht te worden hoe het natuurbeeld binnen de maatschappij verandert en wat 
de gevolgen daarvan zijn voor de kwaliteit van het natuurbeleid.  
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Bijlage 1 Interviewguide 
 
 
1. Hoe kijkt de provincie tegen de decentralisatie van het natuurbeleid aan? 
 
2. Hoe zou u het gedachtegoed van uw organisatie met betrekking tot de EHS beschrijven? 
 
3. Hoe belangrijk is samenwerking geworden voor uw organisatie? Waarom heeft uw organisatie 
baat bij samenwerking? 
 
4. Wat bindt de provincie met terreinbeheerders, en vice versa? Wat zijn de 
gemeenschappelijkheden in de samenwerking? 
 
5. Hoe zou u het samenwerkingsmodel omschrijven? 
 
6. Als we het hebben over wederzijdse afhankelijkheid in jullie samenwerking. Welke verschuivingen 
zijn daar opgetreden? 
 
7. Wat kunt u zeggen over de positie van de provincie ten opzichte van terreinbeheerders? Hoe is die 
positie veranderd? 
 
8. Hoe zijn de hulpbronnen verdeeld?  
 
9. Op welke hulpbronnen komt de focus te liggen? 
 
10. Hoe zou u de rolverdeling in jullie samenwerking beschrijven? Hoe verandert deze rolverdeling? 
 
11. Hoe kijkt u tegen het Akkoord van Utrecht aan? 
 
12. Wat vindt u van het onderzoek? 
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Bijlage 2 Persoonlijke gegevens respondenten interviews 
 
 
- Coby Adema, IVN Consulentschap, 17 april 2012, telefonisch gesprek, Nijmegen 
- Diederik Diepenhorst, Utrechts Particulier Grondbezit, 25 april 2012, Veenendaal 
- Fleur Smout, Provincie Utrecht, 10 mei 2012, Utrecht 
- Francine Hijmans van den Bergh, Natuurmonumenten, 10 april 2012, ’s Graveland 
- Marco Glastra, Stichting Utrechts Landschap, 6 april 2012, Utrecht 
- Theo Stam, Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, 14 mei 2012, Houten 
- Vera Geelen, Staatsbosbeheer, 4 april 2012, telefonisch gesprek, Nijmegen 
 


