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Onderwerp: Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven voor 
het begrotingsjaar 2008 in het kader van de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 
2007 en Subsidieregeling agrarisch 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 Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
(PSAN) en 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 

Per regeling stellen gedeputeerde staten een subsidieplafond vast voor de continuering van 6-
jarige beheersovereenkomsten die tussen 1 januari en 31 december 2008 aflopen. Voor beide 
regelingen stellen gedeputeerde staten daarnaast subsidieplafonds, waarbinnen nieuwe 
beheersovereenkomsten verleend kunnen worden. Voor de SN stellen gedeputeerde staten 
daarnaast een subsidieplafond vast voor functieverandering van agrarische grond naar natuur 
(particulier natuurbeheer) en voor de inrichting van deze gronden. 
 
De hoogte van het subsidieplafond is afhankelijk van het beschikbare budget, het volume van 
de beheersovereenkomsten die in 2007 aflopen, het te verwachten volume subsidieaanvragen 
voor het jaar 2008, de (gemiddelde) hoogte van de vergoedingen per regeling, 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 Bestuursovereenkomst ILG en 
het Collegeprogramma.  
 



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 
Beheerders kunnen tussen 15 november 2007 en 14 januari 2008 aanvragen indienden voor 
nieuwe beheersovereenkomsten. 
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De voorzitter, R.C. Robbertsen 
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