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natuurbeheer 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Vanaf 1 januari 2007 worden de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (hierna: PSN) 
en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (hierna: PSAN) van het 
Programma Beheer uitgevoerd als provinciale regelingen. Deze subsidieregelingen worden ingezet 
voor het beheer en inrichting van natuur door agrariërs, particulieren en natuurorganisaties. Bij de 
overname van de subsidieregelingen heeft de provincie budget beschikbaar gesteld gekregen voor 
continuering van lopende beheersovereenkomsten en voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten. 
In 2007 hebben de provincies, inclusief de provincie Utrecht, voor de eerste keer met behulp van de 
PSAN een subsidiemogelijkheid gecreëerd voor het ganzenbeheer. Deze subsidiemogelijkheid is 
rijksbeleid met rijksfinanciering die door de provincies wordt uitgevoerd.  
 
Essentie / samenvatting: 
In 2007 zijn door de Agrarische Natuur Verenigingen (ANV's) zesjarige verbintenissen aangegaan. 
Het beheer in het beheerjaar 2007/2008 is uitgevoerd volgens de afgegeven beschikkingen. De 
vergoedingen voor dat beheerjaar zijn uitgekeerd. 
In 2008 is voor nieuwe verbintenissen de regeling aangepast. Dit is gecommuniceerd met de betrokken 
ANV's en agrariërs. Voor de verbintenissen uit 2007 waren de overheden in de veronderstelling dat 
zonder problemen kon worden overgestapt naar de nieuwe verbintenissen onder de voorwaarden van 
verbeterde roulatie en hogere vergoedingen. In die zin hebben de provincies, vooruitlopend op 
goedkeuring door de Europese Commissie, de overstapmogelijkheid geregeld via een aanpassing van 
hun PSAN. Wij hebben het besluit tot deze regelingswijziging voor de provincie Utrecht genomen op 
30 juni 2009. 
In afwachting van de goedkeuring door Brussel zijn tot nu toe nog geen beschikkingen afgegeven voor 
de overstap en/of vergoedingen voor het beheerjaar 2008/2009 uitgekeerd. Wel heeft in de tussentijd 
een deel van de ANV's, vooruitlopend op de veronderstelde overstapmogelijkheid, al beheer gevoerd 
volgens de voorwaarden van de regeling van 2008. Ten slotte heeft de Europese Commissie in juni 
2009 aangegeven dat de overstapmogelijkheid naar de nieuwe verbintenissen niet zou worden 
goedgekeurd. 
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Nader onderzoek door het ministerie van LNV wijst uit dat de oude verbintenissen uit 2007 onder 
vrijwel gelijke voorwaarden kunnen doorlopen als die van de regeling van 2008. Desondanks moeten 
een aantal zaken wel worden aangepast. Het gaat in het kort om de volgende aanpassingen: 
1. Het overgangsrecht bij het besluit uit 2008 tot wijziging van de oude pakketten naar de nieuwe 

pakketten aan te passen zodat de wijziging van destijds alleen geldt voor beheerders die ten tijde 
van de wijziging nog geen overeenkomst hadden. 

2. De wijziging van de PSAN van 30 juni 2009 ongedaan maken. Dit betreft de overstap van het 
2007-pakket naar het 2008-pakket welke na uitspraak van de Europese Commissie toch niet 
mogelijk blijkt. 

3. Het mogelijk maken van roulatie tussen percelen. 
4. Vaststellen van de tarieven van de beheerpakketten voor het jaar 2010. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
1. Het afgesproken beleid voor ganzenfoerageergebieden kan worden uitgevoerd. 
2. Beschikkingen en vergoedingen die in afwachting van de goedkeuring door de Europese 

Commissie nog niet zijn afgegeven resp. uitgekeerd kunnen nu wel worden beschikt resp. 
uitgekeerd. 

 
Financiële consequenties 
Het ministerie van LNV heeft aangegeven garant te staan voor de uitvoeringskosten en 
programmagelden van het ganzenbeheer tot een maximum van 65.000 hectare. De subsidieplafonds 
voor het ganzenbeheer zijn reeds eerder vastgesteld. Het besluit heeft dus geen gevolgen voor de 
provinciale middelen of ILG-middelen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
1. De aanvragers (ANV's) zullen op korte termijn door de Dienst Regelingen in opdracht van het IPO 

per brief worden geïnformeerd. 
2. Het IPO geeft de Dienst Regelingen opdracht om beschikkingen en afrekeningen over beheerjaar 

2008-2009 uit te laten gaan naar de aanvragers, zodra de herstelactie van de provincies met 
betrekking tot de pakketten 2007 is uitgevoerd en de aanvragers hebben aangegeven van welk 
tariefstelsel zij gebruik willen maken. 

 
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  
 


