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Onderwerp: Cofinanciering LIFE+subsidie Noorderpark en Botshol 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

Kennis te nemen van het voornemen tot cofinanciering 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

Het ministerie van EL&I heeft uit de middelen die gereserveerd zijn voor de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer € 4 miljoen toegezegd voor het herstel van 

natuurgebieden.  Natuurmonumenten heeft het voortouw genomen om samen met Staatsbosbeheer en 

diverse provincies te onderzoeken of deze gelden, aangevuld met provinciale gelden, kunnen worden 

ingezet voor een succesvolle aanvraag van de Europese LIFE+-subsidie aanvraag. Voor de Provincie 

Utrecht worden voorstellen gedaan voor maatregelen in de Natura2000-gebieden Noorderpark 

(utrechtse deel van Natura2000 gebied Oostelijk vechtplassen) en Botshol. 

 

Essentie / samenvatting: 

Provincie Utrecht wordt gevraagd voor 1/3 te co-financieren in een aanvraag voor LIFE+subsidie voor 

herstel van de Utrechtse Natura2000 gebieden Noorderpark en Botshol.  

Wij stemmen hier mee in om de volgende redenen: 

-de provincie is vanwege de decentralisatie natuur verantwoordelijk geworden voor het bereiken van 

de EHS/Natura2000 doelen. De middelen vanuit het rijk zijn echter onvoldoende om dit te 

verwezenlijken. Provinciale financiële inzet om hiermee Europese subsidie te verkrijgen is dan 

cruciaal.  

-het grote ecologische belang van de beide gebieden,  

-bij een succesvolle aanvraag kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een omvang van driemaal 

de provinciale inzet, 

-de maatregelen die worden voorgesteld zijn lokaal van aard en vormen samen met maatregelen in het 

waterbeheer die het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in voorbereiding heeft en de uitvoering van de 

afspraken in de Bethunepolder, noodzakelijke ingrepen om de Natura2000-doelen te kunnen 

realiseren.  

-er zijn voldoende provinciale budgetten beschikbaar om de toezegging te kunnen doen. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Realiseren van natuurdoelen in Natura2000 gebieden Noorderpark (deel van Oostelijke Vechtplassen) 

en Botshol. 
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Financiële consequenties 

Voor de cofinanciering wordt in totaal over de periode 2013-2018  €1.666.296,- uit diverse reguliere 

water- en natuurbudgetten ingezet. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Gedeputeerde Staten zullen een “ Letter of Support” ondertekenen die bij de aanvraag voor subsidie 

wordt gevoegd. Bij positief resultaat kan de uitvoer van maatregelen medio 2013 starten.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het voornemen om te cofinancieren voor de europese LIFE+subsidieaanvraag 

van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

De secretaris, H. Goedhart 

 


