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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Per 1 januari 2010 is het nieuwe subsidiestelsel Natuur- en Landschapbeheer (SNL) voor alle 
provincies in werking getreden. Het nieuwe subsidiestelsel biedt mogelijkheden voor regionaal 
maatwerk. In gevallen waar op gebiedsniveau de omstandigheden zodanig afwijkend zijn van de 
doelstelling en/of maatregelen van de agrarische beheertypen en landschapsbeheertypen uit de SNL 
kan een provincie ervoor kiezen om een regionaal pakket samen te stellen. Uitgangspunt is dat de 
subsidie- en uitvoeringskosten voor het realiseren van provinciale doelen in principe voor rekening 
van de provincie zijn. 
 
Voorgeschiedenis 
PS hebben bij de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel op 20 april 2009 verzocht om een verdere 
uitwerking van het regionale maatwerk. De Statencommissie heeft tevens verzocht om bij de 
uitwerking in te gaan op de mogelijke inzet van landschapsfondsen. Naar aanleiding van dit verzoek 
zijn de mogelijkheden voor het regionaal maatwerk onderzocht. 
 
Door middel van de bijdrageregeling kleine landschapselementen (de Bijdrageregeling Kleine 
Landschapselementen (KLE) en het Experiment Groenblauwe Diensten Utrecht-West heeft de 
provincie al twee maatwerkregelingen, waarmee ervaring wordt opgedaan. De KLE fungeerde de 
laatste jaren als ‘vangnet’ voor landschapselementen die buiten het Programma Beheer vielen. Met het 
nieuwe subsidiestel vervalt de noodzaak van zo’n vangnet. Het regionaal maatwerk biedt de 
mogelijkheid om deze regelingen te integreren in het nieuwe subsidiestelsel. 
 
Essentie / samenvatting: 
In deze notitie wordt de stand van zaken weergegeven rond de uitwerking van het regionale maatwerk. 
Daartoe worden de doelen en de randvoorwaarden van het regionale maatwerk verder uitgewerkt. Ook 
wordt in beeld gebracht welke uitwerking op korte en langere termijn aan het regionale maatwerk 
gegeven wordt. Tenslotte worden de mogelijkheden van andere vormen van financiering van het 
regionale maatwerk in beeld gebracht, in het bijzonder de landschapsfondsen, en de randvoorwaarden 
waaronder die toegepast kunnen worden. 
 
Het instrument ‘regionaal maatwerk’ is op dit moment nog sterk in ontwikkeling. Uit onze 
inventarisatie bij beheerders blijkt dat ook daar positief aangekeken wordt tegen de mogelijkheden van 
het regionale maatwerk. Tegelijkertijd zijn in het nieuwe subsidiestelsel de randvoorwaarden van 
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verschillende beheerspakketten dermate verruimd dat veel wensen al met het nieuwe subsidiestelsel 
gerealiseerd kunnen worden. Onze inventarisatie bij beheerders heeft om die reden nog geen concrete 
maatwerkpakketten opgeleverd. Voor verschillende doelen vinden op dit moment nog uitwerkingen 
plaats die uiteindelijk kunnen resulteren in de uitwerking van een regionaal maatwerkpakket. Met deze 
notitie worden daarom nog geen concrete maatwerkpakketten voorgesteld. Wel worden kaders 
vastgesteld, waaraan het regionale maatwerk zal moeten voldoen. Ook is duidelijk dat gestreefd zal 
worden naar integratie van de huidige regelingen voor Kleine Landschapselementen (de KLE) en het 
Experiment Groenblauwe Diensten Utrecht-West in het subsidiestelsel. 
 
In overleg met agrarisch natuurverenigingen en gebiedspartijen zijn twee pilots gestart waarin ervaring 
wordt opgedaan met eigen maatwerkpakketten. Het betreft een pilot met natuurvriendelijk beheerde 
randen van maïspercelen en een pilot met aangepaste maatregelen voor weidevogelbeheer, gericht op 
percelen met zeer hoge weidevogeldichtheden in de Maatpolder in Eemland. Het streven is dat deze 
pilots, als deze in de praktijk succesvol blijken te zijn, later dit jaar worden uitgewerkt naar 
maatwerkpakketten.  
 
De bovenstaande stappen zullen naar verwachting leiden tot concrete maatwerkpakketten. In het 
najaar zal een voorstel voor regionale maatwerkpakketten, inclusief de integratie van de KLE, worden 
voorgelegd aan PS.  
 
Wij bezien de mogelijkheid om te participeren in twee projecten op het gebied van landschapsfondsen 
en streekrekeningen. In het Binnenveld is in het kader van een pilot van VROM een fonds in 
ontwikkeling dat wordt bekostigd met rijks-, provinciaal, gemeentelijk en privaat geld. De Utrechtse 
bijdrage wordt geleverd uit AVP-geld. Daarnaast is het Utrechts Landschap samen met de Rabobank 
gestart met het opzetten van een Streekrekening voor de Utrechtse Heuvelrug. Bij deze Streekrekening 
keert de bank een extra percentage uit bovenop de reguliere rente, welke kan worden ingezet voor 
groene doelen. Op dit moment wordt nog bezien of wij gebruik zullen maken van deze rekening. Bij 
beide trajecten wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden zoals verwoord in onze notitie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verdere uitwerking van regionaal maatwerk voor specifiek Utrechtse omstandigheden en doelen. 
 
Financiële consequenties 
Voor zover er sprake is van realisatie van provinciale doelen dient de provincie, al dan niet samen met 
andere overheden, zorg te dragen voor de financiering van het regionale maatwerk. Op dit moment 
heeft de provincie budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de KLE en voor het Experiment 
Groenblauwe Diensten Utrecht-West. De voorgestelde pilots worden bekostigd vanuit het AVP-
budget. 
 
Bij de toevoeging van provinciale maatwerkpakketten zal een voorstel worden gedaan voor de 
financiering. Ook bij de overname van de KLE en het experiment zal sprake moeten zijn van 
structurele financiering; dit zal tevens vergezeld gaan van een financieringsvoorstel. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Deze zomer worden twee pilots uitgevoerd. In november 2010 zullen we een voorstel met concrete 
maatwerkpakketten aan u voorleggen. In dat voorstel zal tevens vormgegeven worden aan de 
integratie van de KLE in het subsidiestelsel. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie  
Kennis nemen van de bijgevoegde notitie en de vervolgacties 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


