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Onderwerp Statenbrief: Wijziging subsidiestelsel natuurbeheer, openstelling SNL en wijziging
Natuurbeheerplan 2013
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Op 20 april 2009 hebben PS het Subsidiestelsel voor Natuur- en landschapsbeheer vastgesteld, bestaande uit de
Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (hierna: SVNL) en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur
en landschap (hierna: SKNL).
Op basis van artikel 12.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht en artikel
23 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht zijn GS gemachtigd de SVNL
en SKNL te wijzigen. In overleg met de andere provincies en de grote terreinbeheerders is besloten de manier
van subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer te vereenvoudigen, de subsidieregeling is hierop aangepast.
Op basis van artikel 1.3 van de SVNL en artikel 2 van de SKNL stellen GS de subsidieplafonds en
openstellingsperiode voor beide regelingen vast. Tevens stellen GS op basis van artikel 3.8 van de SNL de
tarieven voor de beheerspakketten vast. In het bijgevoegde besluit zijn deze opgenomen. De
openstellingsperiode loopt van 15 november 2012 t/m 31 december 2013.
Voorgeschiedenis
Op 12 december 2011 hebben PS ingestemd met het bestuursakkoord natuur. In dit akkoord is geregeld dat de
provincies verantwoordelijk zijn voor de financiering van natuurbeheer in de EHS. Natuurbeheer in de EHS wordt
uitgevoerd via het subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer dat PS op 20 april 2009 hebben vastgesteld

Essentie / samenvatting:
De uitwerking van de afspraken van het bestuursakkoord hebben geleid tot aanpassingen van het
Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regelingswijziging is weergegeven in bijlage 1.
Op 1 januari 2011 is het subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer geheel in werking getreden. Met het
openstellingsbesluit wordt het subsidiestelsel opengesteld voor continuering van beheer, voor het begrotingsjaar
2014. Het openstellingsbesluit 2014 is opgenomen in bijlage 2.
Op 25 september 2012 hebben wij het openstellingsbesluit voor het SNL vastgesteld voor het begrotingsjaar
2013. Nu alle subsidieaanvragen zijn ingediend is gebleken dat voor het onderdeel inrichting natuurterreinen niet
voldoende middelen beschikbaar gesteld zijn. Tevens is gebleken dat de maximum hoeveelheid subsidie per
hectare voor inrichting van natuurterreinen te laag was om een ecologisch voldoende inrichting mogelijk te
maken. Wij hebben het te subsidiëren bedrag verhoogd conform het openstellingsbesluit 2014. Deze wijziging is
weergegeven in bijlage 3.
Om de juiste beheersubsidies te kunnen verstrekken hebben wij het Natuurbeheerplan 2013 beperkt gewijzigd
om de situatie in het veld aan te laten sluiten bij de vertaling op kaart en om het natuurbeheerplan aan te laten
sluiten bij de wijzigingen van de regeling. Deze wijziging is weergegeven in bijlage 4.
Onderdeel van de SNL is de index natuur en landschap. Deze index is een landelijk uniforme beschrijving van
de natuur en landschapstypen in Nederland en is opgesteld samen met de natuurbeheerders. Deze index hebben
wij vastgesteld en is geplaats op het portaal natuur en landschap
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/overzicht-typen-natuur-en-landschap/.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Openstelling van het subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer voor subsidieaanvragen voor
natuurbeheer door agrariërs, particulieren en natuurorganisaties.
Financiële consequenties
Subsidieverordening Natuur en Landschap (SVNL)
De openstelling van de Subsidieverordening Natuur en Landschap (SVNL) is noodzakelijk om uitvoering te geven
aan het bestuursakkoord Natuur. Op 12 december 2011 hebben PS ingestemd met het bestuursakkoord Natuur.
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de provincie vanaf 2014 verantwoordelijk is voor het beheer van de
EHS.
In het bestuursakkoord is geregeld dat er 105 miljoen euro van het rijk overkomt naar de provincies via het
provinciefonds. Ook hebben de provincies afgesproken zelf een bijdrage aan het beheer te leveren van minimaal
65 miljoen euro.
De commissie Jansen heeft hiervoor een verdeling van de middelen gemaakt. In de najaarsrapportage 2013 is
voor de provinciale middelen een voorstel aan u voorgelegd. Aangezien de besluitvorming nog plaats dient te
vinden kiezen wij dit jaar voor een zeer beperkte openstelling van de regelingen. In de Voorjaarsrapportage 2014
wordt het Rijksgeld in de begroting verwerkt.
Vervolgprocedure/voortgang
De openstellingsbesluiten, de regelingswijziging en de wijziging van het natuurbeheerplan worden gepubliceerd in
het Provinciaal Blad.
15 november – 31 december : Openstelling van de SNL; subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de
Dienst Regelingen
Na vaststelling van de verhoging van het subsidieplafond voor 2013 zal de Dienst Regelingen de beschikkingen
particulier natuurbeheer afgeven.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

