
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

Aan Provinciale Staten Datum : 4 november 2008 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2009RGW19 
 Ons kenmerk : 2008INT231362 
 Contactpersoon : dr. F. Hoffmann 
 E-mail : frank.hoffmann 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2159 
 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Openstellingsbesluit Programma beheer 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
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 jaarlijks de bijlagen met 
beheerspakketten, de openstellingsperiode en de subsidieplafonds vaststellen. Momenteel wordt het 
Programma Beheer in IPO-verband omgevormd. De herziene regeling moet in 2010 ingaan, 2009 is 
het laatste jaar van de huidige subsidieregeling. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben het besluit tot openstelling van het programma beheer voor 2009 vastgesteld. Per 
subsidieregeling hebben wij een subsidieplafond vastgesteld voor de continuering van zesjarige 
beheersovereenkomsten die tussen 31 december 2008  en 30 november 2009 aflopen. Voor beide 
regelingen hebben wij daarnaast subsidieplafonds vaststeld, waarbinnen nieuwe 
beheersovereenkomsten verleend kunnen worden. Voor de PSN hebben wij daarnaast een 
subsidieplafond vastgesteld 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 2008 aflopen, het te verwachten volume subsidieaanvragen voor het 
jaar 2009, 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.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Feitelijke uitvoering van het Programma Beheer, leidend tot concrete subsidiebeschikkingen. 
Voortzetting van bestaande beheersovereenkomsten en uitbreiding van nieuwe overeenkomsten voor 
particulier en agrarisch natuurbeheer. 
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Financiële consequenties 
Voor de PSN en de PSAN heeft de provincie, volgens de Bestuursovereenkomst ILG, tot 2013 € 62,34 
miljoen beschikbaar, waarvan € 6,17 miljoen beschikbaar is voor nieuwe overeenkomsten, € 54,2 
miljoen voor bestaande verplichtingen. Daaraan zijn middelen toegevoegd voor 
ganzenopvanggebieden en de regeling natuurlijke handicaps in het veenweidegebied. Om te 
voorkomen dat er budgetoverschrijdingen plaatsvinden, wordt er zowel voor de PSN als de PSAN een 
budgettair plafond (subsidieplafond) vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de lopende 
verplichtingen en de vrije ruimte voor nieuwe contracten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Beheerders kunnen tussen 17 november 2008 en 16 januari 2009 aanvragen indienden voor nieuwe 
beheersovereenkomsten. 
 

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


