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Onderwerp: Openstelling en wijziging subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Aanleiding 
Op 20 april 2009 heeft u het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) vastgesteld. Op 10 
november 2009 hebben wij enkele besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding 
van dit subsidiestelsel. 
 
Voorgeschiedenis 
In de Bestuursovereenkomst ILG heeft de provincie met de Minister de afspraak gemaakt dat de 
provincies de bestaande subsidieregelingen voor natuurbeheer (het Programma Beheer) omvormen 
naar een eenvoudiger en meer integraal inzetbaar subsidie-instrument. De provincies, het ministerie en 
de uitvoerende diensten hebben afgesproken dat vanaf 16 november 2009 voor de eerste maal 
subsidieaanvragen conform het nieuwe stelsel ingediend kunnen worden. 
 
Essentie / samenvatting: 
De 12 provincies hebben in IPO-verband een nieuw subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer 
voorbereid. Vanaf 16 november kunnen beheerders voor de eerste maal subsidieaanvragen op basis 
van het nieuwe subsidiestelsel indienen. Om dat mogelijk te maken hebben wij enkele aanvullende 
besluiten genomen. Eén van die besluiten is een wijziging van de beide subsidieverordeningen, welke 
noodzakelijk is om de goedkeuring van de Europese Commissie en de Minister te verkrijgen. In beide 
verordeningen is de mogelijkheid geregeld dat wij de verordeningen kunnen wijzigen na overleg met 
de andere provinciebesturen en de minister. De wijzigingen zijn voorbereid door een afvaardiging van 
de provincies en de Dienst Regelingen en Dienst Juridische zaken van het Ministerie van LNV en zijn 
identiek voor alle provincies. Er is geen sprake van een verandering of afwijking van de basis van het 
subsidiestelsel. Er is dus geen sprake van een beleidswijziging. De voorgestelde wijzigingen zijn 
noodzakelijk voor de Europese goedkeuring en voor een goede uitvoering van het subsidiestelsel. 
 
De Minister en een afvaardiging van de IPO Adviescommissie Landelijk Gebied hebben afgesproken 
dat vanaf 16 november subsidieaanvragen op basis van het nieuwe subsidiestelsel ingediend kunnen 
worden. Inmiddels is gebleken dat op dat moment de Europese goedkeuring nog niet verkregen zullen 
zijn. Om die reden zullen de onderdelen van het nieuwe subsidiestelsel die betrekking hebben op 
natuurbeheer door particulieren en natuurorganisaties nog niet in werking kunnen treden. De Europese 
Kaderverordening POP2 maakt het wel mogelijk dat reeds gestart wordt met de aanvraagprocedure 
voor de onderdelen die betrekking hebben op agrarisch natuurbeheer. Deze onderdelen zijn in het 
kader van POP2 voor Europese cofinanciering aangemeld. Daarom heeft het IPO met de Minister 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

afgesproken dat het nieuwe subsidiestelsel vanaf 16 november voor de eerste maal wordt opengesteld, 
met uitzondering van het onderdeel natuurbeheer. Voor het onderdeel natuurbeheer wordt de 
subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (de pSN) nog één maal opengesteld. Wij hebben 
ten behoeve van deze openstelling de openstellingsperiode, tarieven en subsidieplafonds vastgesteld 
voor zowel het agrarische deel van de SNL als voor de pSN. 
 
De gewijzigde subsidieverordeningen hebben wij ook getoetst aan ons kader voor 
subsidieverstrekking (KEER). Wij hebben geconstateerd dat de nieuwe verordeningen passen binnen 
die uitgangspunten. Er wordt aangesloten bij beleidsuitgangspunt 8 van KEER, waarin is bepaald dat 
de provincie ernaar streeft om activiteiten waarvoor ook andere overheden subsidies verstrekken 
zoveel mogelijk door één uitvoeringsorganisatie uit te laten voeren. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het nieuwe subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer wordt voor de eerste maal opengesteld. 
Daardoor kunnen aflopende beheersovereenkomsten worden voortgezet in het nieuwe subsidiestelsel 
en kunnen nieuwe overeenkomsten voor particulier en agrarisch natuurbeheer worden afgesloten. 
 
Financiële consequenties 
De middelen voor de subsidieregelingen voor natuurbeheer zijn als onderdeel van het ILG door het 
Ministerie van LNV beschikbaar gesteld. In de Bestuursovereenkomst ILG is afgesproken dat de 
provincie 60,37 miljoen euro ter beschikking heeft voor continuering van bestaande contracten en het 
aangaan van nieuwe contracten. Dit bedrag is inmiddels verhoogd tot 63,32 miljoen t.b.v. 
loonbijstelling en de regeling natuurlijke handicaps veenweide in 2007 en 2008. De vaststelling van 
het openstellingsbesluit past binnen deze afspraken.  
 
Om te voorkomen dat er budgetoverschrijdingen plaatsvinden, wordt er zowel voor de 
subsidieverordeningen budgettaire plafonds (subsidieplafonds) vastgesteld. Hierbij is rekening 
gehouden met de lopende verplichtingen en de vrije ruimte voor nieuwe contracten. De uit te keren 
bedragen lopen deels door tot na de huidige ILG-periode (2007 – 2013). De minister heeft een 
schriftelijke garantstelling afgegeven voor de uitbetaling van de bedragen na deze ILG-periode  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De SNL is op 16 november voor de eerste maal opengesteld. Tussen 16 november en 17 januari 
kunnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen. Voor natuurbeheer is 
nog één jaar de pSN-regeling opengesteld. Vanaf 1 januari kunnen tevens subsidieaanvragen op basis 
van de KIP worden ingediend.   
 
Bij de behandeling van het subsidiestelsel op 20 april hebben PS tevens gevraagd om een nadere 
uitwerking van het regionaal maatwerk. Wij verwachten deze uitwerking in het voorjaar gereed te 
hebben. Onze oorspronkelijke planning om het regionaal maatwerk in het najaar uitgewerkt te hebben 
bleek niet haalbaar, omdat uit een inventarisatie die wij onder Utrechtse beheerders hebben uitgevoerd 
bleek dat er op dit moment bij de beheerders veel ideeën voor maatwerk zijn, maar dat deze nog een 
nadere uitwerking behoeven. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van onze besluiten en van de vervolgprocedure 
 

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


