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2009RGW192 bijlage 1 
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 
tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het 
begrotingsjaar 2010 ten behoeve van: 
de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht, 
de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap provincie Utrecht,  
de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007, 
de Subsidieregeling natuurbeheer 2000,  
de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; 
Gelet op artikel 1:3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht;  
Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap provincie Utrecht; 
Gelet op de artikelen 6 en 7 en van de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007; 
Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000; 
Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer; 
 

Besluiten vast te stellen: 
 
ARTIKEL I 
 
A. Subsidieplafonds 
 
1.   Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht worden voor het 

begrotingsjaar 2010 de volgende subsidieplafonds (op jaarbasis) vastgesteld: 
 

a. € 1.000.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 4.1.1.1. (agrarisch natuurbeheer) ten 
behoeve van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A02.01.01, A02.01.02 en 
A02.01.03 en het agrarische beheertype met de aanduiding A02.02, voor zover het 
aanvragers betreft die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van 
de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007, die afloopt in de periode 
vanaf 31 december 2009 tot en met 30 november 2010 ten behoeve van het voortzetten van 
het beheer op die terreinen waarvoor door de minister subsidie werd verstrekt; 

b. € 100.000,-  voor subsidies als bedoeld in artikel 4.1.1.1. (agrarisch natuurbeheer) ten 
behoeve van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A02.01.01, A02.01.02 en 
A02.01.03 en het agrarische beheertype met de aanduiding A02.02, voor zover het andere 
aanvragers betreft dan bedoeld onder a; 

c. € 1.500.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 4.1.2.1. (agrarisch natuurbeheer in het 
kader van collectief agrarisch natuurbeheer) ten behoeve van het agrarische beheertype met 
de aanduiding A01.01 en voor de toeslagen als bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid (ruige 
stalmest) en artikel 4.1.2.4, eerste lid (last minute beheer); 

d. € 120.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b  
(landschapsbeheer buiten natuurterreinen) ten behoeve van de landschapselementen met de 
aanduiding L01.01 tot en met L01.15.  
 

2. Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap provincie Utrecht worden voor het 
begrotingsjaar 2010 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: 

 
a. € 500.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 8 (investeringssubsidie) 
b. € 4.000.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) 
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3. Voor de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 worden voor het begrotingsjaar 
2010 de volgende subsidieplafonds (voor de subsidieperiode van 6 jaar) vastgesteld: 

 
a. € 550.000,- voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, ten 

behoeve van de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten, voor zover het aanvragers 
betreft die in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van de 
Subsidieregeling natuurbeheer 2000, die afloopt in de periode vanaf 31 december 2009 tot en 
met 30 november 2010 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die terreinen 
waarvoor door de minister subsidie werd verstrekt of voorzover het aanvragers betreft aan wie 
reeds een subsidie functieverandering is verstrekt of aan wie reeds inrichtingssubsidie op 
grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 of de Subsidieregeling natuurbeheer 
provincie Utrecht 2007 werd verstrekt op die terreinen; 

b. € 50.000,- voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, van de 
Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 ten behoeve van basis-, plus-, 
recreatie- en landschapspakketten, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld 
onder a. 

 
B. Aanvraagperioden 
 

1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1, onder 
a, b, c en d en artikel I, onderdeel A, subonderdeel 3, kunnen worden ingediend in de 
periode, die loopt vanaf 16 november 2009 tot en met 15 januari 2010 bij de Dienst 
Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; 

2. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 4.2.5 van de Subsidieverordening 
Natuur- en Landschapsbeheer worden ingediend via de verzamelaanvraag, in de 
periode die loopt vanaf 1 april 2010 tot en met 15 mei 2010 bij de Dienst Regelingen, 
Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; 

3. Aanvragen voor de toeslagen als bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid en als 
opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1, onder c, kunnen worden 
ingediend vanaf de in artikel 4.1.2.4, derde lid, van de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer bedoelde periode; 

4. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2 
kunnen gedurende het hele begrotingsjaar 2010 ingediend worden bij de Dienst 
Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen. 

 

C. Tarieven begrotingsjaar 2010  
 

a. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, 
onderdelen B.1 en B.2, met uitzondering van het in bijlage 3, onderdeel B.1 
opgenomen agrarisch beheerpakket met de aanduiding A01.03.01, van de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht, worden voor 
het begrotingsjaar 2010 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1 in euro’s per 
eenheid vastgesteld;  

b. De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap, opgenomen in bijlage 6, 
onderdelen B.1 en B.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
provincie Utrecht, worden voor het begrotingsjaar 2010 conform de bij dit besluit 
gevoegde bijlage 1 in euro’s per eenheid vastgesteld; 

c. De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 
1, onder c worden voor het begrotingsjaar 2010 conform de bij dit besluit gevoegde 
bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld; 

d. De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten van de 
Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007, worden voor het 
begrotingsjaar 2010 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2 in euro’s per 
eenheid vastgesteld; 
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e. De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- en landschapspakketten van de 
Subsidieregeling natuurbeheer 2000 worden voor het begrotingsjaar 2010.conform de 
bij dit besluit gevoegde bijlage 3 in euro’s per eenheid vastgesteld; 

f. De beheersbijdragen voor de beheers- en landschapspakketten van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer worden voor het begrotingsjaar 2010 
conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4 in euro’s per eenheid vastgesteld; 

g. Het percentage voor het jaar 2010, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de 
Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de 
subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van 
aanvragen voor de begrotingsjaren tot en met 2006 wordt verhoogd, is 0,18%.  

 
ARTIKEL II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin het wordt geplaatst. 
 

ARTIKEL III 
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer 
voor het jaar 2010. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde staten van Utrecht van 10 november 2009. 
 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris 
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Bijlage 1: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2010, behorende bij de Subsidiestelsel natuur- en 
landschapsbeheer (onderdelen agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer buiten natuur) provincie 
Utrecht 
 

Indexcode 
beheerpakket 

Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 
2010 

A01.01.01 Weidevogelgrasland met een 
rustperiode 

Hectare per jaar 

A01.01.01a Rustperiode 1 april tot 1 juni  € 299,-
A01.01.01b Rustperiode 1 april tot 8 juni  € 436,-
A01.01.01c Rustperiode 1 april tot 15 juni  € 581,-
A01.01.01d Rustperiode 1 april tot 22 juni  € 655,-
A01.01.01e Rustperiode 1 april tot 1 juli  € 1.127,-
A01.01.01f Rustperiode 1 april tot 15 juli  € 1.306,-
A01.01.01g Rustperiode 1 april tot 1 augustus  € 1.511,-
A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden Hectare per jaar 
A01.01.02a Voorweiden 1 mei 15 juni   € 250,-
A01.01.02b Voorweiden 8 mei 22 juni   € 250,-
A01.01.03 Plas-dras Hectare per jaar 
A01.01.03a Inundatieperiode 15 februari tot 15 april 

droog 
 

€ 831,-
A01.01.03b Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei 

droog 
 

€ 1.330,-
A01.01.03c Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni 

droog 
 

€ 2.126,-
A01.01.03d Inundatieperiode 15 februari tot 1 aug 

droog 
 

€ 2.126,-
A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer Hectare per jaar 
A01.01.04a1 Legselbeheer op grasland 35 broedparen  € 69,-
A01.01.04a2 Legselbeheer op grasland 50 broedparen  € 88,-
A01.01.04a3 Legselbeheer op grasland 75 broedparen  € 108,-
A01.01.04a4 Legselbeheer op grasland 100 

broedparen 
 

€ 130,-
A01.01.04b Legselbeheer op bouwland   € 52,-
A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland Hectare per jaar 
A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland  € 1.127,-
A01.01.06 Extensief beweid grasland 

weidevogelgrasland 
Hectare per jaar 

A01.01.06 Extensief beweid grasland 
weidevogelgrasland 

 
€ 543,-

A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels Hectare per jaar 
A01.02.01a1 Bouwland met broedende akkervogels: 

Jaarlijks dient 20-50% van de 
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart 
en 15 april worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met een in het 
natuurbeheerplan voorgeschreven 
zaaimengsel op kleigrond 

 

€ 2.139,-
A01.02.01a2 Bouwland met broedende akkervogels: 

Jaarlijks dient 20-50% van de 
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart 
en 15 april worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met een in het 
natuurbeheerplan voorgeschreven 

 

€ 1.652,-
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zaaimengsel op zandgrond 

A01.02.01b1 
 
Bouwland met broedende akkervogels: 
Jaarlijks dient 20-50% van de 
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart 
en 15 april te worden geploegd op 
kleigrond 

 

€ 2.139,-
A01.02.01b2 Bouwland met broedende akkervogels: 

Jaarlijks dient 20-50% van de 
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart 
en 15 april te worden geploegd op 
zandgrond 

 

€ 1.652,-
A01.02.01c1 Bouwland met broedende akkervogels: In 

het derde of vierde dient de gehele 
beheereenheid tussen 1 maart en 15 april 
te worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met een in het 
natuurbeheerplan voorgeschreven 
zaaimengsel op kleigrond 

 

€ 2.139,-
A01.02.01c2 Bouwland met broedende akkervogels: In 

het derde of vierde dient de gehele 
beheereenheid tussen 1 maart en 15 april 
te worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met een in het 
natuurbeheerplan voorgeschreven 
zaaimengsel op zandgrond 

 € 1.652,-

A01.02.02 
 

Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels 

Hectare per jaar 

A01.02.02a 
 

Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels klei 

 € 2.028,-

A01.02.02b 
 

Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels zand 

 € 1.745,-

A02.01.01  Botanisch weiland  Hectare per jaar 
A02.01.01 Botanisch weiland   € 1.121,-
A02.01.02 Botanisch hooiland  Hectare per jaar 
A02.01.02 Botanisch hooiland   € 1.281,-
A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand Hectare per jaar 
A02.01.03a Botanisch weiderand   € 1.121,-
A02.01.03b Botanisch hooirand   € 1.466,-
A02.01.04 Botanisch bronbeheer  Hectare per jaar 
A02.01.04 Botanisch bronbeheer   € 1.988,-
A02.02.01 Akker met waardevolle flora Hectare per jaar 
A02.02.01a Akker met waardevolle flora: Drie van zes 

jaar graan 
 

€ 150,-
A02.02.01b Akker met waardevolle flora: Vier van zes 

jaar graan 
 

€ 442,-
A02.02.01c Akker met waardevolle flora: Vijf van zes 

jaar graan 
 

€ 522,-
A02.02.02 Chemie en kunstmestvrij land Hectare per jaar 
A02.02.02a Chemie en kunstmestvrij land: Drie van 

zes jaar graan 
 

€ 663,-
A02.02.02b Chemie en kunstmestvrij land: Vier van 

zes jaar graan 
 

€ 725,-
A02.02.02c Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van 

zes jaar graan 
 

€ 767,-
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A02.02.03 Akkerflora randen  Hectare per jaar 
A02.02.03 Akkerflora randen   € 1.652,-

Indexcode 
landschapspak
ket 
 

Groen blauwe landschapselementen Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 

2010 

L01.01 Landschapsbeheertype poel en klein 
historisch water 

Per stuk per jaar 

L01.01.01a Oppervlakte poel < 175 m2  € 65,39
L01.01.01b Oppervlakte poel > 175 m2  € 105,89
L.01.02 Landschapsbeheertype houtwal en 

houtsingel 
Are per jaar 

L01.02.01 Houtwal en houtsingel   € 26,66
L01.02.02 Hoge houtwal  € 33,28
L01.02.03 Holle weg en graft  € 31,52
L01.03 Landschapsbeheertype Elzensingel 100 meter per jaar
L01.03.01a Elzensingel bedekking 30-50%  € 44,31
L01.03.01b Elzensingel bedekking 50-75%  € 69,91
L01.03.01c Elzensingel bedekking > 75%  € 98,47
L01.04 Landschapsbeheertype bossingel en 

bosje 
Are per jaar 

L01.04.01 Bossingel en bosje  € 19,34
L01.05  Landschapsbeheertype knip- of 

scheerheg 
100 meter per jaar

L01.05.01a Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus  € 271,68
L01.05.01b Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus  € 173,88
L01.06 Landschapsbeheertype struweelhaag 100 meter per jaar
L01.06.01a Struweelhaag cyclus 5-7 jaar  € 235,95
L01.06.01b Struweelhaag cyclus > 12 jaar  € 164,26
L01.07 Landschapsbeheertype laan 100 meter per jaar
L01.07.01a Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm  € 59,99
L01.07.01b Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 

cm 
100 meter per jaar 

€ 113,02
L01.07.01c Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm 100 meter per jaar € 254,75
L01.08 Landschapsbeheertype knotboom Per stuk per jaar 
L01.08.01a Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 

cm 
 

€ 2,46
L01.08.01b Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 

cm-60 cm 
 

€ 7,61
L01.08.01c Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 

cm 
 

€ 9,64
L01.09 Landschapsbeheertype 

hoogstamboomgaard 
Hectare per jaar 

L01.09.01 Hoogstamboomgaard  € 1.618,31
L01.10 Landschapsbeheertype struweelrand Are per jaar 
L01.10.01 Struweelrand  € 9,38
L01.11 Landschapsbeheertype hakhoutbosje Are per jaar 
L01.11.01a Hakhoutbosje met dominantie van 

langzaamgroeiende soorten 
 

€ 6,62
L01.11.01b Hakhoutbosje met dominantie van 

snelgroeiende soorten 
 

€ 12,27
L01.12 Landschapsbeheertype griendje Are per jaar 
L01.12.01 Griendje  € 23,00
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L01.13 Landschapsbeheertype bomenrij en 
solitaire boom 

 

L01.13.01a 
 

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 
cm 

100 meter per jaar 
€ 27,37

L01.13.01b 
 

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 
cm-60 cm 

100 meter per jaar € 37,26

L01.13.01c 
 

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 
cm 

100 meter per jaar € 56,38

L01.13.02a Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 
< 20 cm Per stuk per jaar  € 4,38 

L01.13.02b Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 
20-60 cm Per stuk per jaar  € 5,96 

L01.13.02c Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 
>60 cm Per stuk per jaar  € 9,02 

L01.14 Landschapsbeheertype rietzoom en 
klein rietperceel 

 

L01.14.01a Rietzoom en klein rietperceel: smalle 
rietzoom (< 5 meter) 

100 meter per jaar 
€ 42,50

L01.14.01b Rietzoom en klein rietperceel: brede 
rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel 

Hectare per jaar 
€ 640,67

L01.15 Landschapsbeheertype 
natuurvriendelijke oever 

100 meter per jaar

L01.15.01 Natuurvriendelijke oever  € 52,31
L04.01 Wandelpad over boerenland 100 meter per jaar
L04.01.01 Wandelpad over boerenland  € 84,32

Toeslagen Eenheid 
T1 Toeslag ruige mest rijland  Hectare per jaar € 139,-
T2 Toeslag ruige mest vaarland  Hectare per jaar € 250,-
T3 Toeslag kuikenstroken  Hectare per jaar € 384,-
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Bijlage 2: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2010, behorende bij de Subsidieregeling 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007 
 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 

2010 
12 Plas en ven ha per jaar € 18,51 
13 Moeras ha per jaar € 35,88 
14 Rietcultuur ha per jaar € 185,11 
15  (Half)natuurlijk grasland ha per jaar € 142,30 
16  Heide ha per jaar € 46,27 
17 Struweel ha per jaar € 11,57 
18  Hoogveen ha per jaar € 89,09 
19  Akker ha per jaar € 161,95 
20  Bos ha per jaar € 55,52 
21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar € 11,57 
21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar € 39,33 
22 Soortenrijke plas ha per jaar  € 90,23 
23 Soortenrijk ven ha per jaar € 65,94 
24 Beek en duinrel ha per jaar € 451,18 
25 Trilveen ha per jaar € 1.748,04 
26 Overjarig rietland ha per jaar € 87,92 
27 Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar € 916,24 
28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar € 984,49 
29  Droog soortenrijk grasland ha per jaar € 336,65 
29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per jaar € 1.083.99 
30  Soortenrijk stuifzand ha per jaar € 59,00 
31 Soortenrijke heide ha per jaar € 89,09 
33 Levend hoogveen ha per jaar € 143,45 
34 Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar € 278,80 
35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar € 444,21 
36  Wintergastenweide ha per jaar € 239,46 
38 Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar € 75,20 
39 Natuurbos ha per jaar € 83,29 
40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar € 288,06 
40 Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar € 1.560,62 
41 Middenbos ha per jaar € 153,87 
42 Houtkade, houtwal, haag en singel (≥90%) ha per jaar € 734,83 
43 Bomenrij 100 meter per jaar € 38,11 
46 Elzensingel (≥90%) 100 meter per jaar € 33,41 
47 Geriefhoutbosje ha per jaar  € 668,02 
48 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,74 
50 Knotbomen boom per jaar  € 4,52 
51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar  € 1.670,06 
52 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,63 
53 Eendenkooi ha per jaar € 1.760,14 
54 Poel (< 75m2) poel per jaar € 52,16 
54 Poel (75-175m2) poel per jaar € 83,70 
54 Poel (≥175m2) poel per jaar € 108,62 
55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar € 677,48 
55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar € 993,94 
56 Raster meter per jaar € 0,53 
58 Recreatiepakket ha per jaar € 33,43 
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Bijlage 3:  beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2010, behorende bij de Subsidieregeling 
natuurbeheer 2000. 
 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar  

2010 
12 Plas en ven ha per jaar € 18,16 
13 Moeras ha per jaar € 35,20 
14 Rietcultuur ha per jaar € 181,62 
15  (Half)natuurlijk grasland ha per jaar € 139,61 
16  Heide ha per jaar € 45,40 
17 Struweel ha per jaar € 11,35 
18  Hoogveen ha per jaar € 87,41 
19  Akker ha per jaar € 158,90 
20  Bos ha per jaar € 54,48 
21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar € 11,35 
21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar € 38,59 
22 Soortenrijke plas ha per jaar  € 88,53 
23 Soortenrijk ven ha per jaar € 64,69 
24 Beek en duinrel ha per jaar € 442,68 
25 Trilveen ha per jaar € 1.715,09 
26 Overjarig rietland ha per jaar € 86,26 
27 Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar € 898,97 
28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar € 965,94 
29  Droog soortenrijk grasland ha per jaar € 330,30 
29 Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per jaar € 1.063,56 
30  Soortenrijk stuifzand ha per jaar € 57,89 
31 Soortenrijke heide ha per jaar € 87,41 
33 Levend hoogveen ha per jaar € 140,75 
34 Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar € 273,55 
35 Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar € 435,84 
36  Wintergastenweide ha per jaar € 234,95 
38 Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar € 73,78 
39 Natuurbos ha per jaar € 81,72 
40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar € 282,63 
40 Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar € 1.531,21 
41 Middenbos ha per jaar € 150,97 
42 Houtkade, houtwal, haag en singel (≥90%) ha per jaar € 720,98 
42 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per jaar € 540,73 
42 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per jaar € 360,49 
43 Bomenrij 100 meter per jaar € 37,39 
46 Elzensingel (≥90%) 100 meter per jaar € 32,78 
46 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar € 24,58 
46  Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar € 16,38 
47 Geriefhoutbosje ha per jaar  € 655,43 
48 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,71 
50 Knotbomen boom per jaar  € 4,43 
51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar  € 1.638,58 
52 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,32 
53 Eendenkooi ha per jaar € 1.726,96 
54 Poel (< 75m2) poel per jaar € 51,18 
54 Poel (75-175m2) poel per jaar € 82,12 
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54 Poel (≥175m2) poel per jaar € 106,57 
55 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar € 664,71 
55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar € 975,21 
56 Raster meter per jaar € 0,52 
58 Recreatiepakket (oud) ha per jaar € 32,80 
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Bijlage 4: beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2010, behorende bij de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer. 
 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 

2010 
6 Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per jaar € 1.303,- 
7 Instandhouding kruidenrijk grasland ha per jaar € 1.324,- 
8 Bont hooiland ha per jaar € 1.492,- 
9 Bonte hooiweide ha per jaar € 1.492,- 
10 Kruidenrijk weiland ha per jaar € 1.177,- 
11 Bont weiland ha per jaar € 1.492,- 
12 Bonte weiderand ha per jaar € 1.530,- 
13 Bonte hooirand ha per jaar € 1.530,- 
14 Kruidenrijke zomen ha per jaar € 2.452,- 
15  Landschappelijk waardevol grasland ha per jaar € 323,- 
16 Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per jaar  

a) rustperiode 1 april tot 1 juni  € 270,- 
b) rustperiode 1 april tot 8 juni  € 402,- 
c) rustperiode 1 april tot 15 juni  € 539,- 
d) rustperiode 1 april tot 22 juni  € 610,- 

17 Vluchtheuvels voor weidevogels ha per jaar € 539,- 
18 Plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels ha per jaar  

a) inundatieperiode 15 februari tot 15 april  € 777,- 
b) inundatieperiode 15 februari tot 15 mei  € 1.251,- 

19  Algemeen weidevogelgebied ha per jaar   
a) nestbescherming  € 54,33 
b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i  € 209,84 
c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii  € 222,08 
d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  € 222,08 

20 Belangrijk algemeen weidevogelgebied ha per jaar  
a) nestbescherming  € 72,- 
b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i  € 209,84 
c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii  € 222,08 
d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  € 222,08 

21 Soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten ha per jaar   
a) nestbescherming  € 91,- 
b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i  € 209,84 
c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii  € 222,08 
d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  € 222,08 

22 Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische 
soorten 

ha per jaar 
 

a) nestbescherming  € 112,- 
b) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i  € 209,84 
c) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii  € 222,08 
d) Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  € 222,08 

23  Faunarand (vanaf 2004) ha per jaar € 1.292,- 
23  Faunarand (voor 2004) ha per jaar  

Basis voor kleigrond  € 1.392,- 
Basis voor zandgrond  € 1.060,- 
Plus: a) bij kleigrond  € 628,- 
Plus: a) bij zandgrond  € 151,- 
Plus: b) bij kleigrond  € 252,- 
Plus: b) bij zandgrond  € 416,- 
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Plus: c)  € 136,- 
24 Roulerend graandeel ha per jaar € 371,- 
25 Chemie- en kunstmestvrij ha per jaar  € 552,- 
26  Akkerfauna  ha per jaar € 465,- 
27 Akkerflora vollevelds  ha per jaar € 446,- 
28  Akkerflora randen (tenminste 3 meter breed) ha per jaar € 451,- 
28a Hamsterpakket ha per jaar € 1.967,- 
28b Natuurbraak ha per jaar  € 172,- 
29 Snelgroeiend loofbos ha per jaar € 545,- 
30 Snelgroeiend naaldbos ha per jaar € 545,- 
32 Houtkade, houtwal, haag en singel (≥90%) ha per jaar € 720,98 
32 Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha per jaar € 540,73 
32 Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha per jaar € 360,49 
33 Bomenrij 100 meter per jaar € 37,39 
36 Elzensingel (≥90%) 100 meter per jaar € 32,78 
36 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar € 24,58 
36  Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar € 16,38 
37 Geriefhoutbosje ha per jaar  € 655,43 
38 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,71 
40 Knotbomen boom per jaar  € 4,43 
41 Grubbe en holle weg ha talud per jaar  € 1.638,58 
42 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,32 
43 Eendenkooi ha per jaar € 1.726,96 
44 Poel (< 75m2) poel per jaar € 51,18 
44 Poel (75-175m2) poel per jaar € 82,12 
44 Poel (≥175m2) poel per jaar € 106,57 
45 Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar € 664,71 
45 Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per jaar € 975,21 
46 Raster meter per jaar € 0,52 
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TOELICHTING 
 
Via het onderhavige besluit worden voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer provincie 
Utrecht (hierna: SNL), de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en landschap provincie Utrecht 
(hierna: KIP) en de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (hierna: pSN) de 
subsidieplafonds voor deze regelingen voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld. Daarnaast strekt het 
besluit tot vaststelling van de hoogte van de beheersbijdragen en tot bekendmaking van de periode 
waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd. 
 
Met dit openstellingsbesluit worden voor de eerste maal mogelijkheden geboden voor het indienen 
van subsidies op basis van de SNL en de KIP. De subsidieregelingen staan open voor aanvragen voor 
agrarische beheertypen, landschapstypen buiten natuurterreinen en inrichting en functieverandering. 
De overige onderdelen van de SNL worden in 2010 nog niet opengesteld, omdat hiervoor Europese 
goedkeuring vereist is. Voor de onderdelen die betrekking hebben op natuurbeheer wordt om die 
reden de pSN nog één jaar opengesteld voor nieuwe subsidieaanvragen. 
 
A. Subsidieplafonds 
 
Op basis van artikel 1:3 van de SNL, artikel 2 van de KIP en artikel 6 en 7 van de pSN stellen 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) per onderdeel van de verordening een subsidieplafond, een 
aanvraagperiode en de beheersbijdragen vast. Daarmee bieden GS de mogelijkheid aan beheerders 
om beheersovereenkomsten, op basis van de huidige pSN en de subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (hierna: pSAN), die tussen 31 december 2009 en 30 november 
2010 aflopen te continueren, en om nieuwe beheersovereenkomsten af te sluiten. De hoogte van het 
subsidieplafond is afhankelijk van beschikbare budget, het volume van beheersovereenkomsten dat in 
2008 afloopt, het te verwachten volume subsidieaanvragen, de (gemiddelde) hoogte van de 
vergoedingen per regelingen, de looptijd van subsidieovereenkomsten (onbeperkt 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. 
 
In dit onderdeel worden de verschillende subsidieplafonds vastgesteld. Bij de vaststelling van de 
subsidieplafonds is onderscheid gemaakt tussen aanvragers die reeds een beschikking voor 
natuurbeheer hebben en aanvragers die voor het eerst een aanvraag indienen. Dit onderscheid is 
gemaakt om de continuïteit van de reeds aanwezige natuurwaarden te garanderen.  
 
Ook aanvragers die subsidie genieten op basis van één van de regelingen, genoemd in artikel 33, 
onderdeel d, subonderdelen 7 tot en met 10 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie 
Utrecht 2007 kunnen ervoor kiezen om een subsidieaanvraag in het kader van de laatstgenoemde 
regeling in te dienen.  
 
Ten behoeve van de subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie KIP wordt een apart 
subsidieplafond vastgesteld. Gelet op de prioritering die reeds door de minister is aangebracht ten 
aanzien van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is dit budget slechts 
beschikbaar ten behoeve van terreinen die zijn gelegen binnen door de provincie begrensde 
natuurgebieden. 
 
Binnen de verschillende subsidieplafonds worden de beschikbare bedragen verdeeld overeenkomstig 
de artikelen 6 van de pSN en artikel 1:4 van de SNL. 
 
B. Aanvraagperioden 
 
Aanvragen voor subsidie op basis van de SNL kunnen worden ingediend vanaf 16 november 2009 tot 
en met 15 januari 2010. Aanvragen voor de probleemgebiedenvergoeding kunnen nog niet worden 
ingediend. Volgens artikel 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 kunnen deze aanvragen van 
1 april tot en met 15 mei 2009 worden ingediend. Voor subsidieaanvragen voor 



14

probleemgebiedenvergoeding geldt op grond van Artikel 21 bis van Verordening (EG) Nr. 796/2004, 
een verlaging voor subsidieaanvragen die buiten deze periode worden ingediend. 
 
Omdat de vergoedingen voor de agrarische beheerpakketten van de SNL jaarlijks worden vastgesteld 
hebben de in de subsidieplafonds van de SNL opgenomen bedragen betrekking op één jaar. Voor de 
pSN geldt dat de hoogte van de vergoeding in principe voor 6 jaar gelijk blijft. De in de 
subsidieplafonds van de pSN opgenomen bedragen gelden daarom voor de gehele periode van 6 
jaar. 
 
Aanvragen op basis van de KIP kunnen vanaf 1 januari 2010 ingediend worden. 
 
C. Tarieven 2010 
 
Elk jaar dienen door GS de tarieven voor de verschillende subsidievormen te worden vastgesteld. 
Voor de SNL betreft het de tarieven voor de SNL de betrekking hebben op de in die regeling 
opgenomen beheerpakketten voor agrarische natuur en landschap buiten natuur. Voor de PSN betreft 
het de bijdragen voor de basis-, plus- recreatie en landschapspakketten. Ten behoeve van de 
overzichtelijkheid is ervoor gekozen de tarieven in aparte, bij dit besluit gevoegde, bijlagen op te 
nemen. In bijlage I zijn de tarieven voor de beheerpakketten van de SNL opgenomen, de tarieven voor 
de PSN zijn opgenomen in bijlage II. 
 
Onderdelen e en f 
In artikel 93 van de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg) is bepaald dat GS van de provincies 
de verplichtingen van het Rijk op basis van de SN 2000 en de SAN zouden overnemen. Op grond van 
artikel 93, negende lid, van de Wilg kunnen bij ministeriële regeling ter zake nadere regels worden 
gesteld. Deze zijn neergelegd in artikel 34 van de Regeling inrichting landelijk gebied. Onderdelen e 
en f en de bijlagen 3 en 4 van dit besluit voorzien in dat kader in de vaststelling van de tarieven die 
verband houden met de van het Rijk overgenomen verplichtingen.  
 
Onderdeel g 
Ingevolge artikel 101b van de SN 2000 blijft, indien is voldaan aan de in dat artikel genoemde 
voorwaarden, voor subsidies functieverandering hoofdstuk 5, zoals dat luidde tot 1 oktober 2004, van 
toepassing. Op grond van het tot die datum geldende artikel 44, vierde lid, van de SN 2000 worden de 
subsidies jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. De inflatiecorrectie is gebaseerd op het 
consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en wordt berekend over de periode 1 juli 2008 tot 1 juli 2009. De index over de periode 1 juli 
2007 tot 1 juli 2008 is 0,18%.  


