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Onderwerp: Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer 
 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
In het kader van het ILG heeft de provincie de subsidieregelingen voor natuurbeheer overgenomen van 
het Rijk. In de Bestuursovereenkomst ILG is in 2006 de afspraak gemaakt dat de provincies de 
Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) 
ongewijzigd overnemen, maar tegelijkertijd gezamenlijk een proces starten om deze om te vormen 
naar een eenvoudiger en meer integraal en gebiedsgericht inzetbaar subsidie-instrument.   
 
Voorgeschiedenis 
Op 16 oktober 2006 heeft u de twee provinciale subsidieregelingen vastgesteld, in het kader van de 
overdracht van het Programma Beheer van Rijk aan provincies. In 2007 is het IPO, in opdracht van de 
IPO Adviescommissie Landelijk Gebied, gestart met de voorbereiding van de omvorming naar een 
nieuw stelsel. Het ontwerp-stelsel is op 2 april 2008 gepresenteerd aan de Utrechtse beheerders en 
belangenorganisaties en is op 26 mei 2008 gepresenteerd aan leden van uw commissie. De 
belangrijkste knelpunten die bij deze bijeenkomst aan de orde kwamen hebben wij meegenomen in 
onze reactie (bijlage 3), waarover wij u op 8 juli 2008 geïnformeerd hebben. Het IPO heeft de reacties 
van IPO en de provincies verwerkt in een aangepaste stelselomschrijving. 
 
Essentie / samenvatting: 
De 12 provincies werken in IPO-verband aan een herziening van het subsidiestelsel voor natuurbeheer. 
De huidige subsidieregelingen worden als bureaucratisch en ingewikkeld ervaren en bieden geen 
ruimte voor provinciaal maatwerk. In bijlage 2 is de nieuwe omschrijving van het subsidiestelsel voor 
natuurbeheer opgenomen. Dit hoofdlijnen van dit stelsel zijn samengevat in bijlage 1. Uitgangspunten 
zijn een vereenvoudiging van de regeling, vertrouwen aan de beheerder, voldoende sturing op 
natuurkwaliteit en ruimte voor provincies om provinciaal maatwerk te leveren. Daartoe wordt ook 
aansluiting gezocht op de provinciale ILG-structuren.  
 
De omschrijving van het stelsel is aangepast op basis van de opmerkingen van beheerders en 
provincies. Op dit moment wordt landelijk nog gewerkt aan de volgende onderdelen: 
• Het systeem van 18 natuurtypen en 58 beheertypen wordt breed ondersteund door de beheerders. 

De beherende organisaties (natuurorganisaties, bosgroepen en de Federatie Particulier Grondbezit) 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

hebben een berekening uitgevoerd van de kosten die zij menen te maken voor het beheer van deze 
typen. Deze berekening valt hoger uit dan de vergoedingen die op basis van de huidige 
subsidieregelingen worden vergoed. Het IPO heeft besloten om een audit naar dit systeem uit te 
laten voeren. Deze audit wordt uitgevoerd door dhr. Brabers (voormalig DG Fiscale zaken op het 
Ministerie van Financiën). Op basis van deze audit zal het IPO het gesprek met de beheerders en 
de minister aangaan over de hoogte van de vergoedingen. 

• Het agrarisch natuurbeheer wordt nog uitgewerkt. Deze uitwerking is gecompliceerder dan bij het 
reguliere natuurbeheer (het systeem van 58 beheertypen, zie hierboven), vanwege de Brusselse 
eisen omtrent staatssteun en POP-financiering. De uitwerking van het agrarisch natuurbeheer 
gebeurt door een werkgroep met een afvaardiging van IPO, provincies, LTO, agrarisch 
natuurverenigingen en DLG. 

• De Subsidieverordening wordt geschreven door medewerkers van provincies, IPO en het 
Ministerie van LNV. De verordening zal begin 2009 ter vaststelling worden aangeboden aan PS. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een nieuwe, vereenvoudigde subsidieregeling met mogelijkheden voor regionaal maatwerk. 

Financiële consequenties 
De middelen voor de subsidieregelingen voor natuurbeheer zijn als onderdeel van het ILG door het 
Ministerie van LNV beschikbaar gesteld. In de Bestuursovereenkomst ILG is afgesproken dat de 
provincie 60,37 miljoen euro ter beschikking heeft voor continuering van bestaande contracten en het 
aangaan van nieuwe contracten. Dit bedrag is inmiddels uitgebreid tot 62,34 miljoen t.b.v. 
beheerspakketten voor overwinterende ganzen en de regeling natuurlijke handicaps veenweide. Met de 
vaststelling van dit stelsel vindt nog geen herziening van deze afspraken plaats.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
9 oktober 2008 - bespreking IPO Adviescommissie LG 
4 december 2008 - vaststelling stelsel in IPO Adviescommissie LG 
Januari 2009 - vaststelling subsidiestelsel door GS 
Februari 2009 - vaststelling subsidiestelsel door PS 
 
Het IPO zal het nieuwe stelsel eind 2008 ter goedkeuring aan de Europese Commissie zenden. Het 
streven is om de nieuwe regeling in te laten gaan op 1-1-2010 en de subsidieregeling eind 2009 voor 
de eerste maal open te stellen voor subsidieaanvragen. In 2009 zullen provincie en IPO werken aan de 
implementatie van het nieuwe stelsel. Voor Utrecht zijn daarbij met name van belang: 
• Maken van uitvoeringsafspraken  
• Provinciaal maatwerk nader uitwerken 
• Omzetten natuur- en beheersgebiedsplannen in een ‘natuurbeheerplan’ volgens het nieuwe 

subsidiestelsel. 
• Informeren van de Utrechtse beheerders 
Op dit moment bereiden wij het Plan van Aanpak voor de implementatie in Utrecht voor, dat ook aan 
uw commissie gezonden zal worden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij stellen u graag in de gelegenheid tot overleg over de hoofdlijnen van het ontwerp-stelsel voor 
natuurbeheer. Daartoe willen wij het subsidiestelsel graag oriënterend met u bespreken op 6 oktober 
2008. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Bijlage 1 – Hoofdlijnen stelsel natuurbeheer 
 
Per 1 januari 2007 is het Programma Beheer, als onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG), gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de 
provincies de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 
(SAN) ongewijzigd overnemen maar tegelijkertijd een proces starten om deze om te vormen naar een 
eenvoudiger en meer integraal en gebiedsgericht inzetbaar subsidie-instrument. Met de provinciale 
subsidieregelingen PSN en PSAN worden de inrichting en het beheer van de natuur in de EHS en het 
agrarisch natuurbeheer gefinancierd. De huidige regelingen worden als bureaucratisch ervaren en 
kennen hoge uitvoeringslasten. De provincies hebben afgesproken om het omvormingsproces 
gezamenlijk in IPO-verband vorm te geven en hebben daarvoor in de loop van 2007 een strategische 
visie ontwikkeld. Die komt in hoofdlijnen neer op aansluiting op de gebiedsgerichte manier van 
werken van provincies met ruimte voor regionaal maatwerk, meer verantwoordelijkheid voor en 
vertrouwen in beheerders en vermindering van de gedetailleerde regelgeving met bijbehorende 
bureaucratische lasten. Deze visie is uitgewerkt in een omschrijving van het nieuwe subsidiestelsel.  
 
Landelijke uniformiteit van het nieuwe subsidiestelsel is gewenst met het oog op rechtsgelijkheid, 
eenduidigheid van procedures en uitvoerbaarheid, mede in het licht van de Europese eisen voor 
staatssteun en inzet van POP2-middelen. Een dergelijke uniformiteit past ook in de toezegging bij de 
decentralisatie van de regelingen naar provincies is dat beheerders geen nadeel zullen ondervinden van 
de decentralisatie naar provincies. Om die reden is voorgesteld te werken met een regeling die 
landelijk zoveel mogelijk uniform is, waarin ruimte geboden wordt voor een provinciale invulling. De 
belangrijkste veranderingen van het voorgestelde nieuwe stelsel t.o.v. het huidige stelsel: 
 
Gebiedsgerichte aanpak 
Vanwege het structurele karakter van natuurbeheer, in tegenstelling tot de op éénmalige investeringen 
gerichte ILG-verordening, wordt het volledig onderbrengen van natuurbeheer in de ILG-structuur niet 
haalbaar geacht. In de nieuwe regeling wordt wel het subsidiedeel dat bestemd is voor 
kwaliteitsverbetering en inrichting van natuur in de EHS onder de ILG-verordening gebracht en 
daarmee onder de gebiedsgerichte aanpak van het ILG. Voor het beheerdeel wordt een landelijk 
uniforme verordening voorgesteld. Voor de gebiedsgerichte afstemming bij beheer is stimulering van 
samenwerking tussen de diverse agrarische, particuliere en de natuurbeherende instanties voorzien. De 
gebiedscommissies kunnen een rol spelen in deze samenwerking, waarbij zoveel mogelijk gemaakt 
kan worden van bestaande overlegstructuren. 
 
Natuurkwaliteit 
Momenteel worden er door de betrokken overheden en terreinbeheerders verschillende 
natuurdoeltypen gehanteerd. Er worden ruim 400 natuurdoeltypen in verschillende systemen 
gehanteerd met bijbehorende monitoringsinstrumenten die niet of onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. Er is daarom een nieuwe natuurtaal ontwikkeld (van 18 natuurtypen met een 
onderverdeling naar 58 beheertypen) waarmee overheden en beheerders onderling en naar elkaar één 
uniforme taal hanteren. Overheden spreken daarmee voortaan dezelfde taal, hun beleid wordt beter 
‘verstaan’ door beheerders die ook onderling beter kunnen communiceren en hun beheer op elkaar 
kunnen afstemmen. Ook zal de monitoring eenduidiger worden en breder bruikbaar zijn. De wijze 
waarop de monitoring plaatsvindt wordt op dit moment nog uitgewerkt. De rol van de provincie bij de 
monitoring en de monitoring bij kleine beheerders verdienen daarbij nog aandacht.  
 
Vereenvoudiging 
De nieuwe ‘beheerpakketten’ zullen zoveel mogelijk één op één worden gebaseerd op deze nieuwe 
natuurtaal. In tegenstelling tot het huidige systeem, waarin beheerders worden afgerekend op soorten 
die op hun perceel voorkomen, vindt subsidiëring in het nieuwe stelsel plaats op basis van de 
maatregelen die nodig zijn om een beheertype in stand te houden. Het gebruik van deze beheertypen in 
combinatie met certificering (zie hierna) en op moderne ICT-technieken gebaseerde 
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aanvraagprocedures, moet leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging en vermindering van 
lastendruk. 
 
Meer vertrouwen / certificering 
In het nieuwe stelsel wordt het instrument van certificering geïntroduceerd. Natuurbeheerders of 
groepen van beheerders borgen daarmee zelf een bepaalde kwaliteit aan (agrarisch) natuurbeheer en 
maken dat transparant naar de overheid. De certificering wordt ‘vormvrij’ gehouden zodat zoveel 
mogelijk kan worden aangehaakt bij bestaande vormen van certificering en er via de achterdeur geen 
nieuwe bureaucratie wordt opgetuigd.  
 
Regionaal maatwerk 
De ontwerpregeling voor beheer betreft een landelijk uniforme regeling. In provincies en regio’s 
bestaat er behoefte aan regionaal maatwerk. In het stelsel wordt daarom de mogelijkheid opgenomen 
om, in aanvulling op de beheertypen, regionaal maatwerk mogelijk te maken. In de praktijk kan het 
dan bijvoorbeeld gaan om aanvullend beleid ten aanzien van bepaalde soorten, of om de inzet van 
nieuwe Groene diensten. Dit regionale maatwerk zal voornamelijk bekostigd worden provinciale of 
regionale middelen. In Utrecht wordt momenteel een pilot voor deze zogenaamde Groene diensten 
uitgevoerd. 
 


