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Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 en 

de artikelen 6 en 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:

a.  Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur 

 en Voedselkwaliteit;

b.  PSN: Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007;

c.  PSAN: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007;

d.  SN 2000: Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

e.  SAN 2000: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 2000.
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Artikel 2 subsidieplafonds
1.  Ten behoeve van de PSN worden voor het begrotingsjaar 2008 de volgende subsidie-

 plafonds vastgesteld:

 a) e800.000 voor beheers-, recreatie- en landschapssubsidie ten behoeve van basis-,  

  plus-, recreatie- en landschapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen  

  a, d en e, van de PSN voor zover het aanvragers betreft die in het bezit zijn van een  

  beschikking tot subsidieverlening op basis van de SN 2000 die afloopt in de periode  

  vanaf 31 december 2007 tot en met 30 november 2008 ten behoeve van het voortzet 

  ten van het beheer op die terreinen waarvoor door de minister subsidie 

  werd verstrekt;

 b)  e210.000 voor beheers-, recreatie- en landschapssubsidie ten behoeve van basis-, plus-,  

  recreatie- en landschapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d  

  en e, van de PSN voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld in het eerste  

  lid, onderdeel a;

 c)  e5.000.000 voor subsidie voor functieverandering ten behoeve van de basis- en plus 

  pakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de PSN dan wel in-

  richtingssubsidie ten behoeve van de basis-, plus- en landschapspakketten als bedoeld  

  in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de PSN voor zover artikel 36, eerste lid of  

  artikel 42, eerste lid, van de PSN van toepassing is;

 d) e0 voor subsidies zoals bedoeld in artikel 36, tweede lid, en 42, tweede lid van de PSN  

  ten behoeve van de pakketten opgenomen in de bijlagen 20 en 38 van de PSN.

2.  Ten behoeve van de PSAN worden voor het begrotingsjaar 2008 de volgende subsidie-

 plafonds vastgesteld:

 a)  e900.000 voor beheers- en landschapssubsidie, ten behoeve van de beheers- en land 

  schapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van de PSAN  

  voor zover het aanvragers betreft:

 I)  die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van de  

  SAN2000 die afloopt in de periode vanaf 31 december 2007 tot en met 

  30 november 2008 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die 

  terreinen waarvoor door de minister subsidie werd verstrekt;

 II)  die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van één  

  van de regelingen, genoemd in artikel 33, eerste lid, onderdeel d, onder 7 tot en  

  met 10 van de PSAN, die afloopt in de periode vanaf 31 december 2007 tot en  

  met 30 november 2008 of;

 III)  die hun beschikking tot subsidieverlening op basis van de SAN 2000 voor onder 

  deel 4 van de bijlagen 19 tot en met 22 willen wijzigen op basis van artikel 80,  

  eerste lid van de PSAN;
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BIJLAGE 1: LIJST MET FUNCTIES 

De medewerk(st)ers die binnen de provinciale organisatie door hun direct leidinggevende 

daadwerkelijk zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het 

in het aanwijzingsbesluit genoemde artikelen hebben de volgende functie namen en plek in de 

organisatie zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Functienaam taakveld Organisatieonderdeel 
Districtsmanager IV Toezicht Afdeling Wegen
Technisch medewerker A Toezicht Afdeling Wegen
Technisch medewerker C Toezicht Afdeling Wegen
Projectmedewerker B Toezicht Afdeling Wegen
Technisch ondersteuner B Toezicht Afdeling Wegen
Technisch ondersteuner C Toezicht Afdeling Wegen
Technisch uitvoerend ondersteuner A Toezicht Afdeling Wegen
Project medewerker C Toezicht en 

Handhaving 

Afdeling Wegen

Teamleider A handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder A Handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder B Handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder C Handhaving Afdeling Handhaving
Beleidsmedewerker Toezicht/Handhaving Handhaving Afdeling Handhaving

 b)  e140.000 voor beheers-, inrichtings- en landschapssubsidie ten behoeve van de be- 

  heers- en landschapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en  

  met c, van de PSAN, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld in het  

  tweede lid, onderdeel a, en voor zover de aanvraag betrekking heeft op gronden,   

  die gelegen zijn in de deelgebieden ‘Noorderpark’ en ‘Botanisch perceel- en randen- 

  beheer in Vecht- en Plassengebied’ in het Beheersgebiedsplan provincie Utrecht, her 

  ziening 2004, zoals vastgesteld door gedeputeerde staten van Utrecht op 28 september  

  2004, bij het besluit ‘Beheersgebiedsplan Provincie Utrecht herziening 2004 ex artikel  

  13 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2000’;

 c)  e0 voor subsidies ten behoeve van de pakketten opgenomen in de bijlagen 28c tot en  

  met 28f van de PSAN;

 d)  e820.996 voor subsidies ten behoeve van subsidies als bedoeld in artikel 18a van   

  de PSAN.

Artikel 3 Aanvraagperioden
1.  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2, met uitzondering van aanvragen voor de  

 vergoeding, bedoeld in de artikelen 18 en 18a van de PSAN, worden ingediend in de 

 periode die loopt vanaf 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008 bij de Dienst

  Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen.

2.  Aanvragen voor de vergoeding, bedoeld in de artikelen 18 en 18a van de PSAN, worden  

 ingediend in de periode, genoemd in artikel 55, derde lid, van de Regeling 

 GLB-inkomenssteun 2006, bij de Dienst Regelingen, Front Office, 

 Postbus 360, 9400 AH te Assen. 

Artikel 4
Voor zover in een gebiedsplan de beheerspakketten, opgenomen in de bijlagen 23 tot en met 

27 van de PSAN voor de desbetreffende terreinen zijn opengesteld, is het tevens mogelijk om 

de beheerspakketten, opgenomen in de bijlagen 23a tot en met 26a van de PSAN overeenkom-

stig onderstaande overgangstabel voor die terreinen aan te vragen:

Bijlage SAN 2000 Overeenkomstige bijlage PSAN 

 23 23a <<tot en met 23c>>

 24 24a

 25 24a

 26 26a

 27 26a.
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Artikel 5 Tarieven 2008
1.  De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten, opge-

 nomen in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 tot en met 43, 46 tot en met  

 48, 50 tot en met 56 en 58 van de PSN, worden voor het begrotingsjaar 2008 conform  

 de bij dit besluit gevoegde bijlage I in euro’s per eenheid vastgesteld.

2.  De beheersbijdragen voor de beheers- en landschapspakketten, opgenomen in de bij  

 lagen 6 tot en met 18, 23a tot en met 24a, 26a, 28, 28b tot en met 30, 31a, 32, 33, 36 tot  

 en met 38 en 40 tot en met 46 van de PSAN, worden voor het begrotingsjaar 2008   

 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage II in euro’s per eenheid vastgesteld.

3.  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per hectare per jaar, in het kader van de  

 PSN, wordt voor het begrotingsjaar 2008 als volgt vastgesteld:

 a)  e7424 voor basis- of pluspakketten;

 b)  e10605 voor landschapspakketten.

4.  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per hectare per jaar, in het kader van de  

 PSAN, wordt voor het begrotingsjaar 2008 als volgt vastgesteld:

 a)  e7424 voor beheerspakketten;

 b)  e10265 voor landschapspakketten.

Artikel 6 Tarieven 2008 voor de SN 2000 en de SAN 2000
1.  De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten, opgenomen  

 in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 tot en met 43, 46 tot en met 48, 50 tot  

 en met 56 en 58 van de SN 2000, welke gelden voor de beschikkingen die zijn verstrekt tot  

 en met 2006, worden voor het begrotingsjaar 2008 conform de bij dit besluit gevoegde  

 bijlage III in euro’s per eenheid vastgesteld.

2.  De beheersbijdragen voor de beheers- en landschapspakketten, opgenomen in de 

 bijlagen 6 tot en met 30, 32, 33, 36 tot en met 38 en 40 tot en met 46 van de SAN 2000,  

 welke gelden voor de beschikkingen die zijn verstrekt tot en met 2006, worden voor het  

 begrotingsjaar 2008 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage IV in euro’s per 

 eenheid vastgesteld.

3.  De verhoging, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de SN 2000, zoals dat artikel luidde tot  

 25 september 2003, bedraagt e10,81 voor het jaar 2008.



Prov. blad 2007, 55 - pag. 5 -

4.  Het percentage voor het jaar 2008, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN 2000, zoals  

 dat artikel luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de  

 subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000,   

 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 wordt verhoogd, is 1,5%.

5.  Aan bijlage 50 van de SAN 2000 wordt toegevoegd: 

 Voor het begrotingsjaar 2008:

	 e7424,-  voor beheerspakketten;

	 e10605,-  voor landschapspakketten.

6.  Aan bijlage 64 van de SN 2000 wordt toegevoegd:

 Voor het begrotingsjaar 2008:

	 e7424 voor beheerspakketten;

	 e10605 voor landschapspakketten.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidieregeling natuurbeheer 

provincie Utrecht 2007 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 

voor het jaar 2008.

Dit besluit zal in het Provinciaal Blad worden geplaatst.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 10 november 2007

gedeputeerde staten van Utrecht,

namens hen

H.H. SIETSMA, secretaris.
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Toelichting
Via het onderhavige besluit worden voor de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 

2007 en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 de subsidie-

plafonds voor deze regelingen voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld. Daarnaast strekt het 

besluit tot vaststelling van de hoogte van de beheersbijdragen en tot bekendmaking van de 

periode waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd. Tenslotte worden nog enkele nadere 

bepalingen vastgesteld die onder meer verband houden met de invoering van een aantal 

nieuwe beheerspakketten in de PSAN.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2
Op basis van de artikelen 6 en 7 van deze subsidieregelingen stellen gedeputeerde staten 

(hierna: GS) per onderdeel van de verordening een subsidieplafond, een aanvraagperiode en 

de beheersbijdragen vast. Daarmee bieden GS de mogelijkheid aan beheerders om beheers-

overeenkomsten die tussen 1 januari en 31 december 2007 aflopen te continueren, en om 

nieuwe beheersovereenkomsten af te sluiten. De hoogte van het subsidieplafond is afhankelijk 

van beschikbare budget, het volume van beheersovereenkomsten dat in 2007 afloopt, het 

te verwachten volume subsidieaanvragen, de (gemiddelde) hoogte van de vergoedingen per 

regelingen, de looptijd van subsidieovereenkomsten (30 jaar voor functieverandering, 6 jaar 

voor de overige regelingen) en van de prestaties die de provincie heeft afgesproken in de Be-

stuursovereenkomst ILG en het Collegeprogramma.

In dit onderdeel worden de verschillende subsidieplafonds vastgesteld. Bij de vaststelling van 

de subsidieplafonds is onderscheid gemaakt tussen aanvragers die een aanvraag indienen voor 

een tweede tijdvak (artikel 2, lid 1, suba en artikel 2, lid 2, sub a, onderdeel i) en aanvragers 

die voor het eerst een aanvraag indienen (artikel 2, lid 1, subb en artikel 2, lid 2, sub a, onder-

deel ii). Dit onderscheid is gemaakt om de continuïteit van de reeds aanwezige natuur-

waarden te garanderen. 

Ook aanvragers die subsidie genieten op basis van één van de regelingen, genoemd in artikel 

33, onderdeel d, subonderdelen 7 tot en met 10 van de Subsidieregeling agrarisch natuur-

beheer provincie Utrecht 2007 kunnen ervoor kiezen om een subsidieaanvraag in het kader 

van de laatstgenoemde regeling in te dienen. 

Aanvragers aan wie door de minister subsidie is verleend voor het pakket “nestbescherming” 

zoals opgenomen in de onderdelen 4 van de bijlagen 19 tot en met 22 van de SAN 2000 

behouden de mogelijkheid de subsidieverlening hetzij te verzwaren met het beheerspakket 

opgenomen in bijlage 17, hetzij om te zetten in een subsidieverlening voor het beheerspakket 

dat is opgenomen in bijlage 16. In dit kader wordt gewezen op artikel 80 van de PSN.
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Omdat het in beide gevallen het continueren van (agrarisch) natuurbeheer betreft (zonder 

uitbreiding van het areaal), komen deze aanvragen ten laste van het continueringsbudget 

(arikel 2, lid 2, sub a, onderdeel iii).

Het subsidieplafond voor nieuwe subsidieaanvragen voor de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer provincie Utrecht 2007 is alleen van toepassing op het gebied ‘Noorderpark’ en 

‘Botanisch perceels- en randenbeheer in Vecht- en Plassengebied), zoals dat begrensd is in het 

Beheersgebiedsplan Provincie Utrecht Herziening 2004, dat op 28 september 2004 is vast-

gesteld door gedeputeerde staten van Utrecht. Buiten dit deelgebied wordt in deze aanvraag-

periode geen budget beschikbaar gesteld voor nieuwe subsidieaanvragen.

Ten behoeve van de subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie PSN wordt een apart 

subsidieplafond vastgesteld (artikel 2, lid1, sub c). Gelet op de prioritering die reeds door de 

minister is aangebracht ten aanzien van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), is dit budget slechts beschikbaar ten behoeve van terreinen die zijn gelegen binnen 

door de provincie begrensde natuurgebieden.

Artikel 37 van Verordening (EG) 1698/2005 bepaalt dat betalingen aan landbouwers voor 

gebieden met natuurlijke handicaps, ook bekend als de “probleemgebiedenvergoeding” of 

“bergboerencomponent”, per jaar toegekend moeten worden. Dit betekent dat de probleem-

gebiedenvergoeding niet langer automatisch kan worden verstrekt, maar slechts op (jaarlijkse) 

aanvraag. Aanvragers die in aanmerking komen voor deze vergoeding zullen daartoe middels 

de Verzamelaanvraag (onderdeel van de Gecombineerde Data Inwinning) van Dienst 

Regelingen een aanvraag moeten indienen.

Binnen de verschillende subsidieplafonds worden de beschikbare bedragen verdeeld overeen-

komstig de artikelen 6 van beide regelingen.

Artikel 3
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf 15 november 2007 tot en met 

14 januari 2008. Zoals hierboven reeds aangegeven kunnen nog geen aanvragen worden 

ingediend voor de probleemgebiedenvergoeding. Volgens artikel 55 van de Regeling 

GLB-inkomenssteun 2006 kunnen deze aanvragen van 1 april tot en met 15 mei 2007 worden 

ingediend. Voor subsidieaanvragen voor probleemgebiedenvergoeding geldt op grond van 

Artikel 21 bis van Verordening (EG) Nr. 796/2004, een verlaging voor subsidieaanvragen die 

buiten deze periode worden ingediend.
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Artikel 4, lid 1
Ten opzichte van de SAN 2000 zijn in de PSAN een aantal beheerspakketten aangepast en een 

aantal nieuwe beheerspakketten opgenomen. Het betreft wijzigingen in de bijlagen 23 tot en 

met 27 van de SAN 2000. Daarvoor in de plaats zijn thans de bijlagen 23a tot en met 23c, 24a 

en 26a opgenomen.

Om subsidiëring voor deze nieuwe pakketten mogelijk te maken is het niet alleen vereist dat 

er middelen worden vrijgemaakt, maar is het tevens noodzakelijk dat het betreffende be-

heerspakket ook ter plekke is opengesteld. Dit laatste wordt geregeld in zogenaamde gebieds-

plannen. Deze gebiedsplannen komen tot stand op basis van de uitgebreide openbare voor-

bereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het is echter niet mogelijk gebleken om tijdig de nodige aanpassingen van de gebiedsplannen 

te realiseren. Omdat de inspraakprocedure ten aanzien van de huidige gebiedsplannen reeds 

is voltooid, is er voor gekozen om daar waar de beheerspakketten, genoemd in de bijlagen 23 

tot en met 27 van de ministeriële regeling, zijn opengesteld, ook de pakketten opgenomen in 

de bijlagen 23a tot en met 23c, 24a en 26a van de PSAN open te stellen overeenkomstig de in 

dit besluit opgenomen tabel. Gelet op de ecologische samenhang tussen de oude en de nieuwe 

beheerspakketten worden bedenkingen tegen deze openstelling niet verwacht.

Artikel 5
Elk jaar dienen door GS de tarieven voor de verschillende subsidievormen te worden vast-

gesteld. Voor de PSN betreft het de bijdragen voor de basis-, plus- recreatie en landschapspak-

ketten, terwijl de tarieven voor de PSAN betrekking hebben op de in die regeling opgenomen 

beheers- en landschapspakketten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen de 

tarieven in aparte, bij dit besluit gevoegde, bijlagen op te nemen. In bijlage I zijn de tarieven 

voor de PSN opgenomen, terwijl de tarieven voor de PSAN zijn opgenomen in bijlage II.

Tevens worden in de het derde en vierde lid de maximumbedragen voor inrichtings-

subsidie vastgesteld.

In tegenstelling tot de werkwijze in de eerste programmeringsperiode van het Plattelands-

ontwikkelingsprogramma (POP 2000-2006) is er thans voor gekozen om de subsidie niet 

meer te indexeren. Dit betekent dat subsidieontvangers gedurende zes jaar, zijnde het tijdvak 

waarvoor subsidie wordt verleend, een vaste beheersbijdrage krijgen. Deze beheersbijdrage is 

gebaseerd op het tarief dat geldt in het begrotingsjaar waarvoor de subsidieaanvraag 

is ingediend.
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Artikel 6
In artikel 93 van de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg) is bepaald dat GS van de 

provincies de verplichtingen van het Rijk op basis van de SN 2000 en de SAN 2000 zouden 

overnemen. Op grond van artikel 93, negende lid, van de Wilg kunnen bij ministeriële 

regeling ter zake nadere regels worden gesteld. Deze zijn neergelegd in artikel 34 van de Rege-

ling inrichting landelijk gebied. Artikel 6 en de bijlagen III en IV van dit besluit voorzien in 

dat kader in de vaststelling van de tarieven die verband houden met de van het Rijk 

overgenomen verplichtingen. 

Artikel 6, lid 4
Ingevolge artikel 101b van de SN 2000 blijft, indien is voldaan aan de in dat artikel genoemde 

voorwaarden, voor subsidies functieverandering hoofdstuk 5, zoals dat luidde tot 1 oktober 

2004, van toepassing. Op grond van het tot die datum geldende artikel 44, vierde lid, van 

de SN 2000 worden de subsidies jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. De inflatiecorrectie is 

gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens zoals gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en wordt berekend over de periode 1 juli tot 1 juli. De 

index over de periode 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 is 1,5%. Voor de subsidies die vóór 2007 zijn 

verleend gelden cumulatieve percentages. Voor het jaar 2008 worden de subsidies dan met de 

volgende percentages verhoogd:

2,82% voor subsidies zijn verleend in het jaar 2006, 

4,26% voor subsidies zijn verleend in het jaar 2005, 

6,03% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2004, 

7,94% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2003, 

11,5% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2002, 

16,19% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2001 en 

19,21% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2000. 

De cumulatieve percentages zijn gebaseerd op een index van 2,6% in 2001, van 4,2% in 2002, 

van 3,3% in 2003, van 1,8% in 2004, van 1,7% in 2005 van 1,4% in 2006 en van 1,3% in 2007 

(artikel I, onderdeel C).
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BIJLAGE I 
Behorende bij artikel 5, eerste lid, van Openstellingsbesluit Subsidieregeling natuurbeheer 

provincie Utrecht 2007 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 

voor het jaar 2008 

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2008 behorende bij de Subsidieregeling natuurbe-

heer provincie Utrecht 2007

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid
Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2008

12 Plas en ven ha per jaar e18,21

13 Moeras ha per jaar e35,31

14 Rietcultuur ha per jaar e182,16

15 (Half)natuurlijk grasland ha per jaar e140,03

16 Heide ha per jaar e45,53

17 Struweel ha per jaar e11,39

18 Hoogveen ha per jaar e87,67

19 Akker ha per jaar e159,37

20 Bos ha per jaar e54,64

21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar e11,39

21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar e38,71

22 Soortenrijke plas ha per jaar e88,79

23 Soortenrijk ven ha per jaar e64,88

24 Beek en duinrel ha per jaar e443,98

25 Trilveen ha per jaar e1.720,16

26 Overjarig rietland ha per jaar e86,52

27 Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar e901,63

28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar e968,79

29 Droog soortenrijk grasland ha per jaar e331,28

29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per jaar e1.066,70

30 Soortenrijk stuifzand ha per jaar e58,06

31 Soortenrijke heide ha per jaar e87,67

33 Levend hoogveen ha per jaar e141,17

34 Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar e274,36
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35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar e437,13

36 Wintergastenweide ha per jaar e235,64

38 Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar e74,00

39 Natuurbos ha per jaar e81,97

40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar e283,46

40 Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar e1.535,73

41 Middenbos ha per jaar e151,41

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per jaar e723,11

43 Bomenrij 100 meter per jaar e37,50

46 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar e32,87

47 Geriefhoutbosje ha per jaar e657,37

48 Knip- en scheerheg meter per jaar e1,72

50 Knotbomen boom per jaar e4,45

51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar e1.643,43

52 Hoogstamboomgaard boom per jaar e16,37

53 Eendenkooi ha per jaar e1.732,07

54 Poel (< 75m2) poel per jaar e51,33

54 Poel (75-175m2) poel per jaar e82,36

54 Poel (175m2) poel per jaar e106,89

55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar e666,68

55 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar e978,09

56 Raster meter per jaar e0,52

58 Recreatiepakket ha per jaar e32,90
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BIJLAGE II
Behorende bij artikel 5, tweede lid, van Openstellingsbesluit Subsidieregeling natuurbeheer 

provincie Utrecht 2007 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 

voor het jaar 2008

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2008 behorende bij de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer provincie Utrecht 2007

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid
Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2008

6 Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per jaar 81.018

7 Instandhouding kruidenrijk grasland ha per jaar 81.035

8 Bont hooiland ha per jaar 81.165

9 Bonte hooiweide ha per jaar 81.165

10 Kruidenrijk weiland ha per jaar 8921

11 Bont weiland ha per jaar 81.165

12 Bonte weiderand ha per jaar 81.204

13 Bonte hooirand ha per jaar 81.204

14 Kruidenrijke zomen ha per jaar 81.995

15 Landschappelijk waardevol grasland ha per jaar 8257

16 Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per jaar

a) rustperiode 1 april tot 1 juni 8222

b) rustperiode 1 april tot 8 juni 8330

c) rustperiode 1 april tot 15 juni 8442

d) rustperiode 1 april tot 22 juni 8501

17 Vluchtheuvels voor weidevogels ha per jaar 8442

18
Plas-dras voor broedende en trekkende 
weidevogels ha per jaar

a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april 8623

b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 8996
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23a Faunarand algemeen (klei) ha per jaar 81.817

23a Faunarand algemeen (zand) ha per jaar 81.322

23b Patrijzenrand (klei) ha per jaar 81.817

23b Patrijzenrand (zand) ha per jaar 81.322

23c Grauwe Kiekenrand (klei) ha per jaar 81.817

23c Grauwe Kiekenrand (zand) ha per jaar 81.322

24a Akkerrijke flora 1 (voorheen: Om en om graan) ha per jaar 8199

26a
Akkerrijke flora 2 (voorheen: 5 van de 6 jaar 
graan) ha per jaar 8618

28 Akkerflora randen ha per jaar 81.346

28b Natuurbraak ha per jaar 8124,-

28c Grasland voor ganzen ha per jaar 
tenminste 8102,- en 
ten hoogste 8287

28d Bouwland voor ganzen ha per jaar 
tenminste 848,- en 
ten hoogste 8390

28e Grasgroenbemester ha per jaar 8252

28f Grasgroenbemester maïsland ha per jaar 8252

29 Snelgroeiend loofbos ha per jaar 8545,-

30 Snelgroeiend naaldbos ha per jaar 8545,-

31a LNH Diepe veenweiden ha per jaar 894,-

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per jaar 8697,41

33 Bomenrij 100 meter per jaar 836,17

36 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar 831,71

37 Geriefhoutbosje ha per jaar 8634,01

38 Knip- en scheerheg meter per jaar 81,66

40 Knotbomen boom per jaar 84,29

41 Grubbe en holle weg ha talud per jaar 81.585,02

42 Hoogstamboomgaard boom per jaar 815,79

43 Eendenkooi ha per jaar 81.670,51

44 Poel (< 75m2) poel per jaar 849,51

44 Poel (75-175m2) poel per jaar 879,43

44 Poel (175m2) poel per jaar 8103,09

45 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar 8642,99

45 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar 8943,33

46 Raster meter per jaar 80,50
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BIJLAGE III
Behorende bij artikel 6, eerste lid, van Openstellingsbesluit Subsidieregeling natuurbeheer 

provincie Utrecht 2007 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 

voor het jaar 2008  

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2008, behorende bij de Subsidieregeling 

natuurbeheer 2000

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid
Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2008

12 Plas en ven ha per jaar e17,57

13 Moeras ha per jaar e34,05

14 Rietcultuur ha per jaar e175,68

15 (Half)natuurlijk grasland ha per jaar e135,05

16 Heide ha per jaar e43,91

17 Struweel ha per jaar e10,98

18 Hoogveen ha per jaar e84,55

19 Akker ha per jaar e153,70

20 Bos ha per jaar e52,70

21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar e10,98

21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar e37,33

22 Soortenrijke plas ha per jaar e85,63

23 Soortenrijk ven ha per jaar e62,58

24 Beek en duinrel ha per jaar e428,20

25 Trilveen ha per jaar e1.659,02

26 Overjarig rietland ha per jaar e83,44

27 Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar e869,58

28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar e934,36

29 Droog soortenrijk grasland ha per jaar e319,50

29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per jaar e1.028,79

30 Soortenrijk stuifzand ha per jaar e56,00

31 Soortenrijke heide ha per jaar e84,55

33 Levend hoogveen ha per jaar e136,15

34 Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar e264,61
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35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar e421,59

36 Wintergastenweide ha per jaar e227,27

38 Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar e71,37

39 Natuurbos ha per jaar e79,05

40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar e273,39

40 Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar e1.481,15

41 Middenbos ha per jaar e146,03

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per jaar e697,41

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per jaar e523,05

42 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per jaar e348,71

43 Bomenrij 100 meter per jaar e36,17

46 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar e31,71

46 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar e23,78

46 Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar e15,85

47 Geriefhoutbosje ha per jaar e634,01

48 Knip- en scheerheg meter per jaar e1,66

50 Knotbomen boom per jaar e4,29

51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar e1.585,02

52 Hoogstamboomgaard boom per jaar e15,79

53 Eendenkooi ha per jaar e1.670,51

54 Poel (< 75m2) poel per jaar e49,51

54 Poel (75-175m2) poel per jaar e79,43

54 Poel (175m2) poel per jaar e103,09

55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar e642,99

55 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar e943,33

56 Raster meter per jaar e0,50

58 Recreatiepakket ha per jaar e31,73
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BIJLAGE IV
Behorende bij artikel 6, tweede lid, van Openstellingsbesluit Subsidieregeling natuurbeheer 

provincie Utrecht 2007 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 

voor het jaar 2008  

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2008, behorende bij de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer 2000

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid
Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2008

6 Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per jaar e1.018,-

7 Instandhouding kruidenrijk grasland ha per jaar e1.035,-

8 Bont hooiland ha per jaar e1.165,-

9 Bonte hooiweide ha per jaar e1.165,-

10 Kruidenrijk weiland ha per jaar e921,-

11 Bont weiland ha per jaar e1.165,-

12 Bonte weiderand ha per jaar e1.204,-

13 Bonte hooirand ha per jaar e1.204,-

14 Kruidenrijke zomen ha per jaar e1.995,-

15 Landschappelijk waardevol grasland ha per jaar e257,-

16 Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per jaar

a) rustperiode 1 april tot 1 juni e222,-

b) rustperiode 1 april tot 8 juni e330,-

c) rustperiode 1 april tot 15 juni e442,-

d) rustperiode 1 april tot 22 juni e501,-

17 Vluchtheuvels voor weidevogels ha per jaar e442,-

18
Plas-dras voor broedende en trekkende 
weidevogels ha per jaar

a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april e623,-

b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei e996,-

19 Algemeen weidevogelgebied ha per jaar 

a) nestbescherming e52,-

b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i e169,-

c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii e179,-

d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii e179,-
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20 Belangrijk algemeen weidevogelgebied ha per jaar

a) nestbescherming e72,-

b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i e169,-

c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii e179,-

d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii e179,-

21
Soortenrijk weidevogelgebied met kritische 
soorten ha per jaar 

a) nestbescherming e91,-

b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i e169,-

c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii e179,-

d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii e179,-

22
Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische 
soorten ha per jaar

a) nestbescherming e111,-

b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i e169,-

c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii e179,-

d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii e179,-

23 (2004) Faunarand (vanaf 2004) ha per jaar e1.292,-

23 (oud) Faunarand (voor 2004) ha per jaar

Basis voor kleigrond e1.392,-

Basis voor zandgrond e1.060,-

Plus: a) bij kleigrond e628,-

Plus: a) bij zandgrond e151,-

Plus: b) bij kleigrond e252,-

Plus: b) bij zandgrond e416,-

Plus: c) e136,-

24 Roulerend graandeel ha per jaar e371,-

25 Chemie- en kunstmestvrij ha per jaar e552,-

26 Akkerfauna ha per jaar e465,-

27 Akkerflora vollevelds ha per jaar e446,-

28 Akkerflora randen ha per jaar e451,-

28a Hamsterpakket ha per jaar e1.967,-

28b Natuurbraak ha per jaar e124,-

29 Snelgroeiend loofbos ha per jaar e545,-
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30 Snelgroeiend naaldbos ha per jaar e545,-

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per jaar e697,41

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per jaar e523,05

32 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per jaar e348,71

33 Bomenrij 100 meter per jaar e36,17

36 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar e31,71

36 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar e23,78

36 Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar e15,85

37 Geriefhoutbosje ha per jaar e634,01

38 Knip- en scheerheg meter per jaar e1,66

40 Knotbomen boom per jaar e4,29

41 Grubbe en holle weg ha talud per jaar e1.585,02

42 Hoogstamboomgaard boom per jaar e15,79

43 Eendenkooi ha per jaar e1.670,51

44 Poel (< 75m2) poel per jaar e49,51

44 Poel (75-175m2) poel per jaar e79,43

44 Poel (175m2) poel per jaar e103,09

45 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar e642,99

45 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar e943,33

46 Raster meter per jaar e0,50
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