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Onderwerp: Wijziging Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht 2007 en 
Subsidieregeling Natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
In het kader van de overdracht van het Programma Beheer naar de provincie heeft u op 16 oktober 
2006 de hierbij behorende subsidieverordeningen vastgesteld. De Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007 wordt op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
(Pb L, nr. 277) inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) medegefinancierd door de Europese 
Gemeenschappen. Voor de uitvoering van die Verordening is door de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies een zogenaamd 
Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2007 tot 2013 vastgesteld (het POP2), 
waarvoor de goedkeuring van de Europese Commissie noodzakelijk is. Omdat de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 één van de regelingen uit het 
POP2 vormt, dient ook deze regeling in overeenstemming te zijn met de door de Europese 
Commissie gestelde eisen. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
Tijdens de besprekingen met de Europese Commissie over de goedkeuring van het POP2 is 
gebleken dat het noodzakelijk is om de PSAN op onderdelen aan te passen, zodat die regeling 
in overeenstemming met de communautaire voorschriften wordt gebracht en daarmee de 
goedkeuring van de Europese Commissie verkregen wordt. De noodzaak om de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 in overeenstemming met de 
communautaire voorschriften te brengen, heeft tot gevolg dat de wijziging met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2007 in werking treedt, en dat zij ook van toepassing is op reeds 
ingediende aanvragen voor het begrotingsjaar 2007.  
 



De wijzigingen zijn voorbereid door een afvaardiging van de provincies en de Dienst 
Regeling en Dienst Juridische zaken van het Ministerie van LNV en zijn identiek voor alle 
provincies. Omdat het een wijziging betreft die noodzakelijk is om te voldoen aan de 
voorschriften van de Europese Commissie bestaat er geen mogelijkheid om van deze 
wijzigingen af te wijken. De consequenties van deze wijzigingen voor beheerders in de 
provincie Utrecht zijn gering of afwezig.  
 
Eerdere besluiten: 
PS, 16 oktober 2006 (2006REG16): Vaststelling van twee provinciale subsidieregelingen in 
het kader van de overdracht van het Programma Beheer (de PSAN en de PSN) 
GS, 15 mei 2007 (2007REG1169i): Nadere besluitvorming in het kader van de 
subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht 2007 en de subsidieverordening agrarisch 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007, waarbij een herziening in de PSAN is doorgevoerd, die 
een vergoeding voor natuurlijke handicaps in het veenweidegebied mogelijk maakt. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
De regelingwijziging is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De Dienst Regelingen voert de 
regeling namens de provincie uit, en zal waar nodig de wijziging in de uitvoering meenemen. 
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