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Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 
2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap provincie Utrecht 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 

Gelet op artikel 105, eerste lid, 145 en 152 van de Provinciewet en artikel 11 3e en 4e lid van 
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
provincie Utrecht te wijzigen, omdat het IPO in overleg met het Ministerie van LNV de op 22 
februari 2009 aan de provincie voorgelegde Model-subsidieverordening heeft aangepast, 
waarmee waarmee deze in overeenstemming wordt gebracht met afspraken die ten behoeve 
van de uitvoering; 

 

Besluiten:  

Artikel I 

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht wordt als volgt 
gewijzigd: 

 

A

Artikel 1, onderdeel f komt als volgt te luiden: 

f. landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in 
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, 
(EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 (PbEU L 30); 

 

B. 

Artikel  5 onderdeel a komt als volgt te luiden: 

a. publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van inrichtingssubsidies voor 
Staatsbosbeheer; 

 

C.  

Artikel 8, eerste lid, komt als volgt te luiden: 



1. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor eenmalige 
investeringen in terreinen die door middel van eenmalige maatregelen, rechtstreeks de 
fysieke condities of kenmerken van de desbetreffende terreinen wijzigen met als doel:  
a. de omzetting van landbouwgrond naar natuurterrein te realiseren 
b. de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype of 
landschapsbeheertype 
c. de omzetting van een natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype naar een 
natuurterrein met een gewenst natuurbeheertype te realiseren. 

 

D.  

Artikel 11 komt als volgt te luiden: 

Artikel  11 (subsidiecriteria)
1. Een investeringssubsidie kan worden verleend indien is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 
a. de betreffende maatregelen in het investeringsplan bedoeld in artikel 10 dragen naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten bij aan de realisatie van het op basis van artikel 
10 lid 1 sub b omschreven en in artikel 8 bedoelde investeringsdoel; 
b. het op basis van artikel 10 lid 1 sub b omschreven en in artikel 8 bedoelde 
investeringsdoel is in overeenstemming met het natuurbeheerplan zoals dat uiterlijk 6 
weken voor de datum van aanvraag van de betreffende subsidie gold; 
c. de maatregelen die het investeringsplan beschrijft realiseren deze omzetting, 
verhoging van de kwaliteit, realisatie of aanleg als vermeld onder sub a efficiënt en 
effectief. 

2. In aanvulling op het eerste lid kan een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, onder b, voorzover het een kwaliteitsverbetering van een 
landschapsbeheertype inhoudt en als bedoeld in artikel 8 tweede lid en derde lid, enkel 
worden verleend indien voor het betreffende terrein een bijbehorende subsidie agrarisch 
natuurbeheer, dan wel een subsidie landschapsbeheer kan worden verleend. 

 

E. 

Aan artikel 12 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een 
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

c. vraagt in de eerst volgende aanvraagperiode voor het betreffende terrein de 
bijbehorende subsidie agrarisch natuurbeheer dan wel de bijbehorende subsidie 
landschapsbeheer aan, indien het betreft een investeringssubsidie als bedoeld in 
artikel 8 lid 1 sub b voor zover het een kwaliteitsverbetering van een 
landschapsbeheertype inhoudt, of een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8 lid 2 
en 3. 

 

F. 

Artikel 13 komt als volgt te luiden: 

Artikel 13 (subsidiabele en niet subsidiabele  kosten)



1. De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:  
a. kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan; 
b. maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen 
c. maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding 
d. grondverzet 
e. het plaatsen van een raster 
f. afvoer van grond 
g. de verwijdering van opstallen 
h. de verwijdering van begroeiing en beplanting 
i. maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een terrein, waaronder 

in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden 
j. overige maatregelen voorzover noodzakelijk in verband met de desbetreffende 

investering; 
k. de kosten gemaakt voor het laten opstellen van een accountantsverklaring, indien 

een dergelijke verklaring in het kader van de eindverantwoording verplicht is gesteld 
2. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie: 

a. kosten voor de verwijdering van bodemverontreiniging of afval; 
b. kosten voor de bouw van opstallen; 
c. kosten voor de aanschaf van machines; 
d. kosten voor de aanschaf of plaatsing van recreatieve voorzieningen; 
e. kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid; 
f. kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud; 
g. kosten voor de aanschaf van materialen, anders dan ten behoeve van het treffen van 

maatregelen als bedoeld in het eerste lid 
h. kosten verband houdend met de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een 

bestaand(e) (publiekrechtelijk) convenant, regeling of afspraak 
 

G.  

Artikel 14, derde lid. komt als volgt te luiden: 

3. Gedeputeerde Staten kunnen naast het bepaalde in het eerste lid ook een maximum 
bedrag aan subsidiabele kosten per hectare vaststellen.  

 

H.  

Artikel 16 komt als volgt te luiden: 

Artikel 16 (begunstigden) 
Een subsidie functieverandering kan worden verstrekt aan eigenaren van landbouwgrond, 
met uitzondering van terreinbeherende organisaties en voor zover niet uitgezonderd in artikel 
5. 
 

I.  

Aan artikel 18, onderdeel a, wordt voor de komma het volgende toegevoegd: 



of voor de aanleg van een landschapselement op landbouwgrond; 

 

J.  

Artikel 18, onderdeel e, komt als volgt te luiden: 

e. de eigenaar van de landbouwgrond, of zijn rechtsvoorgangers, hebben voor de verwerving 
van het betreffende landbouwgrond geen subsidie ontvangen. 

 

K.  

Artikel 20, tweede lid komt als volgt te luiden: 

2. Gedeputeerde Staten bepalen het bedrag, bedoeld in het eerste lid, aan de hand van een 
taxatie.   

 

L. 

Na artikel 24 wordt een artikel toegevoegd luidende: 

Artikel 24b (geen toepassing hardheidsclausule) 
Gedeputeerde Staten zullen voor toepassing van deze subsidieregeling geen gebruik maken 
van de bevoegdheid zoals verwoord in Artikel 20 van de Subsidieverordening inrichting 
landelijk gebied provincie Utrecht 2006.  
 

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde staten van Utrecht van 3 
november 2009. 
 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris 



Toelichting 
 
Algemeen 
 
Op 20 april 2009 hebben Provinciale Staten van Utrecht het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer vastgesteld. Onderdeel van dit Subsidiestelsel is de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (hierna: KIP). Op basis van artikel 23 van de 
KIP hebben GS de mogelijkheid de verordeningen te wijzigen, na overleg met de minister en andere 
provinciebesturen. Conform dit artikel heeft overleg met het Ministerie van LNV en de andere 11 
provinciebesturen plaatsgevonden. Op basis van artikel 12, eerste lid, van de SNL stellen GS de bij 
deze verordening behorende bijlagen vast. 
 
De op 20 april vastgestelde SNL is gebaseerd op een door het IPO voorbereide model-verordening. In 
de afgelopen periode is de Model-subsidieverordening die het IPO op 22 februari aan de provincie 
heeft toegestuurd aangepast. Deze wijzigingen vinden hun oorsprong in een consistentietoets die in 
maart en april door de schrijvers van de verordening zijn uitgevoerd en in nadere afspraken die 
gemaakt zijn over de uitvoering van deze subsidieregeling. 
 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel I 
 
A. 
De definitie van landbouwactiviteit wordt met deze wijziging in overeenstemming gebracht met 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009. 
 
B. 
Met deze wijziging wordt een uitzondering gemaakt op het uitsluiten van gebruikmaking van de KIP 
voor Staatsbosbeheer. Deze uitzondering is enkel van toepassing op inrichtingssubsidies. 
 
C. 
De tekst van Artikel 8 wordt uitgebreid om de KIP in overeenstemming te krijgen met fiche 216, zodat 
er geen problemen zijn met staatssteun en de KIP per 01-01-2010 in werking kan treden. De tekst is 
overgenomen uit het inrichtingsonderdeel uit de tot 1-1-2010 in werking zijnde subsidieregeling 
natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (pSN) en de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie 
Utrecht 2007 (pSAN). 
 
D. en E. 
De tekst van Artikel 11 (subsidiecriteria) wordt met deze wijziging verduidelijkt. Met deze wijziging 
wordt de relatie tussen het natuurbeheerplan en de investeringssubsidie verduidelijkt. 
Investeringssubsidie kan enkel verkregen worden wanneer het investeringsdoel in overeenstemming 
is met de ambitie die in het provinciale natuurbeheerplan is opgenomen. Tevens wordt met deze 
wijziging verduidelijkt dat investeringssubsidie voor een landschapselement enkel mogelijk is in die 
gevallen dat er ook een beheersubsidie op basis van de SNL kan worden verkregen. 
 
F. 
De in Artikel 13 opgenomen lijst met in subsidie aanmerking komende activiteiten wordt aangepast. 
Ook dit artikel is aangepast t.b.v. fiche 216. Er is nu expliciet aangegeven welke kosten voor subsidie 
in aanmerking komen, met als enige escape sub j.  
 
De tekst klopt nu met wat er in de PSN en PSAN staat, met toevoeging van sub b en f die rechtstreeks 
uit het fiche komen. 
 
G.  
Lid 3 is aangepast, zodat nu én voor max. 95% kan worden gekozen én voor een max. per ha. 
 
H. 
Zoals ook geldt in de huidige pSN worden terreinbeherende organisaties uitgesloten van subsidie voor 
functiewijziging. 
 



I. 
Met deze toevoeging wordt het tevens mogelijk om voor landschapselementen subsidie voor 
functiewijziging te verstrekken, voor zover de betreffende grond is opgenomen in het provinciale 
natuurbeheerplan. 
 
J. 
De subsidie functiewijziging is niet van toepassing op gronden waar een eigenaar reeds een subsidie 
voor verwerving heeft ontvangen. Met deze wijziging is deze bepaling ook van toepassing van 
gronden die na verwerving een andere eigenaar hebben gekregen. 
 
K. 
Met deze wijziging geven GS aan op welke wijze de waarde van de subsidie functiewijziging bepaald 
wordt. 
 
L. 
Dit artikel wordt toegevoegd omdat bij de vaststelling van het subsidiestelsel natuur- en 
landschapsbeheer is afgesproken geen hardheidsclausule op te nemen. Bij vaststelling als 
subsidieregeling door GS wel, als de bovenliggende verordening een hardheidsclausule kent. Omdat 
de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 een hardheidsclausule kent 
is opname van dit artikel noodzakelijk. 

 


