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Onderwerp: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 
 
Voorgestelde behandeling:  ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Het Natuurbeheerplan is sinds 2010 het sturingsinstrument binnen het Subsidiestelsel voor Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL). Per 1 januari 2010 zijn alleen de onderdelen agrarisch natuurbeheer en 
kwaliteitsimpuls van het SNL in werking getreden. Op welk tijdstip ook het onderdeel natuurbeheer in 
werking zal treden hangt af van het besluit van de Europese Commissie hierover. Om het SNL goed te 
kunnen uitvoeren, is een actualisatie van het eerste natuurbeheerplan uit 2009, waarin nog niet alle 
onderdelen volledig konden worden uitgewerkt, noodzakelijk. In het Natuurbeheerplan 2011 zijn deze 
onderdelen opgenomen en is het natuurbeheerplan als geheel geactualiseerd en gecorrigeerd om 
natuurbeheersubsidies mogelijk te maken. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 20 april 2009 is het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), bestaande uit de 
Subsidieverordening voor Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) en de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL), vastgesteld door 
PS. Vaststelling van het natuurbeheerplan is volgens deze subsidieverordeningen een 
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. Op basis van de SVNL hebben wij op 29 september 
2009 het eerste natuurbeheerplan opgesteld. 
Op 27 april 2010 hebben wij besloten om het ontwerp-natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 ter 
inzage te leggen volgens de procedure zoals beschreven in Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
Bestuursrecht (Awb). 
 
Essentie / samenvatting: 
In het natuurbeheerplan begrenzen wij gebieden waar subsidiëring van beheer van natuur, agrarische 
natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Daarnaast beschrijft het natuurbeheerplan waar 
welke natuur- en landschapsdoelen van toepassing zijn. Beheerders die op basis van dit plan subsidies 
kunnen aanvragen, zijn terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten en Het Utrechts 
Landschap), particulieren (bijvoorbeeld landgoedeigenaren) en agrariërs. De opzet van het 
natuurbeheerplan is in IPO-verband afgesproken en afgestemd met betrokken landelijke 
(vertegenwoordigers van) beheers- en uitvoeringsorganisaties. Alle provincies gebruiken dus dezelfde 
opzet van het onderliggende datamodel en tekstindeling. 
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Het voorliggende natuurbeheerplan bevat geen beleidswijzigingen ten opzichte van het voorgaande 
plan.  
Het plan heeft in mei en juni 6 weken ter inzage gelegen. 37 reclamanten hebben van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Drie zienswijzen hebben wij niet in behandeling 
kunnen nemen, omdat deze te laat waren ingediend. Wij hebben de zienswijzen gebundeld en 
beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Deze zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen in 
het kaartbeeld en de tekst van het plan. Op hoofdlijnen is het plan echter ongewijzigd gebleven. 
Vaststelling van het plan in september is noodzakelijk om de subsidieregeling te kunnen openstellen 
per 1 januari 2011. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer om daarmee behoud en versterking 
van natuur- en landschapswaarden in de provincie mogelijk te maken. 
 
Financiële consequenties 
Het natuurbeheerplan is een uitwerking van de subsidieverordening SNL en regelt alleen waar de 
subsidies en middelen van toepassing zijn. Het heeft geen consequenties voor de begroting. De 
besteding van de bestaande middelen geschiedt niet via het natuurbeheerplan, maar door vaststelling 
van subsidieplafonds in het (jaarlijkse) openstellingsbesluit van de subsidieverordeningen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
1. De Nota van Zienswijzen en het vastgestelde natuurbeheerplan zullen aan alle reclamanten 

worden toegezonden. 
2. Belanghebbenden kunnen tegen het plan beroep instellen bij de bestuursrechter (sector 

bestuursrecht van de rechtbank te Utrecht) en daarna hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het besluit. 
 

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


