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Onderwerp: Wijziging van een subsidieplafond voor 2007 bij de 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 Subsidieverordening Natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (PSN) 
vastgesteld. In de subsidieverordeningen is opgenomen dat Gedeputeerde Staten de bijlagen 
met beheerspakketten, de openstellingsperiode en de subsidieplafonds vaststellen. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Aanvragen voor subsidie konden worden ingediend in de periode van 15 november 2006 tot 
en met 14 januari 2007 en in de periode van 1 juni tot en met 13 juli 2007. Het 
subsidieplafond voor nieuwe subsidieaanvragen, op basis van de PSN, is tijdens die 
aanvraagperioden overschreden, met name doordat de waarde van de betreffende gronden 
hoog getaxeerd werd. Dit betekent dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
aanvragen verplicht geweigerd moeten worden. Het betreft met name aanvragen voor 
particulier natuurbeheer. Gelet op de afspraken in de bestuursovereenkomst ILG en het 
collegeprogramma, om een deel van de EHS via particulier natuurbeheer te realiseren, hebben 
GS besloten het subsidieplafond voor nieuwe subsidieaanvragen, op basis van de PSN, op te 
hogen, zodat correct ingediende subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden. 
 
De subsidieaanvragen zijn nog in behandeling bij Dienst Regelingen. Voor een positieve 
behandeling van deze aanvragen is het noodzakelijk dat Gedeputeerde Staten op korte termijn 
het subsidieplafond voor 2007 bijstellen. 

Eerdere besluiten 
PS, 16 oktober 2006 (2006REG16): Vaststelling van twee provinciale subsidieregelingen in 
het kader van de overdracht van het Programma Beheer  



GS, 14 november 2006 (2006REG003127i): Nadere besluitvorming in het kader van de 
PSAN en PSN. In deze besluitvorming zijn de subsidieplafonds voor beide regelingen voor 
2007 vastgesteld. 
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. In deze besluitvorming zijn de subsidieplafonds voor 
beide regelingen voor 2007 gewijzigd. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
De subsidieaanvragen worden door de Dienst Regelingen afgehandeld. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


