
 

BIJLAGE 4:  
Wijziging Natuurbeheerplan 2013  



  



Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het 
Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 
 

 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht;   
 
Overwegende dat het wenselijk is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 te wijzigen omdatde beheertypen 
op de beheertypekaart niet overeenkwamen met de situatie in het veld en om het Natuurbeheerplan aan te laten 
sluiten bij de landelijke ontwikkelingen voor wat betreft het aanvragen van agrarisch natuurbeheer via 
collectieven; 
 
 
Besluiten:  

 
 
Artikel I 

Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht wordt als volgt gewijzigd.  
 
A. 
 
 
In de inleiding, derde alinea, worden de zinnen “De EHS is vastgesteld in het Streekplan 2005-2015… 
ambitiekaart van het natuurbeheerplan is aangegeven wat de gewenste beheertypen van de EHS zijn” vervangen 
door: De EHS is vastgesteld in de provinciale structuurvisie 2013-2028. In de ambitiekaart van het 
natuurbeheerplan is aangegeven wat de gewenste beheertypen van de EHS zijn. 
 
B.  
 
In paragraaf 1.1 wordt de eerste zin “Dit Natuurbeheerplan … provincie Utrecht 2011” vervangen door: Dit 
Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 is een geconsolideerd plan waarin het Natuurbeheerplan 2013 zoals 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 september 2012 en de wijziging op het natuurbeheerplan 2013 
zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 september 2013. 
 
C.  
 
Na paragraaf 1.3.1 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidende: 
1.3.1.1 Wijzigingen op het Natuurbeheerplan 2013  

In 2013 is besloten geen volledig herzien natuurbeheerplan ter inzage te leggen maar de verkorte procedure te 
volgen. 
Er zijn alleen wijzigingen doorgevoerd in de beheertypekaart, de ambitiekaart, de toeslagenkaart en de collectieve 
beheerplan grens kaart.  
 
Beheer- en ambitiekaart 
De wijzigingen op de beheer- en ambititekaart zijn afgestemd met de betreffende eigenaren. 
Het betreft hier wijziging van beheertypen en kleine grenswijzigingen.  
 
Collectief beheerplangrens 
De wijzigingen op de collectief beheerplangrens zijn afgestemd met de Gebiedscoordinatoren collectief 
weidevogelbeheer.  De provincie Utrecht is (voor het landelijk gebied) opgedeeld in collectieve beheerplannen. 
Hierbij zijn de grenzen van de bestaande gebieden uitgebreid waar nodig en zijn nieuwe gebieden toegevoegd 
als collectief beheergebied voor botanisch en landschapsbeheer. 
 
Landschapszoekgebied 
Inhoudelijk zijn de landschapszoekgebieden niet veranderd. Wel zijn de gebieden opgedeeld in kleinere gebieden 
om performance verbetering van het aanvraagsysteem te bewerkstelligen. 
 
Toeslagen 
Op de toeslagenkaart zijn de gebieden van Staatsbosbeheer toegevoegd. 
 
D.  
 
In de titel en tekst van paragraaf 2.1.3 wordt “decentralisatieakkoord” wordt vervangen door: bestuursakkoord.  



 
 
E.  
 
In paragraaf 5.2.2 wordt na de zin “De provincie geeft bij botanisch beheer aan welke pakketten in welk gebied 
van toepassing zijn.” een nieuwe zin toegevoegd, luidende: Subsidie voor agrarisch natuurbeheer kan sinds 2013 
alleen nog aangevraagd worden via een gebiedscoordinator. Welke gebiedscoordinator in welk gebied actief is is 
te vinden op onze website: http://www.provincie-utrecht.nl/snl. 
 
F.  
 
In paragraaf 5.2.3 worden de zinnen “Voor het agrarisch…(wandelen over boerenland).” vervangen door: 
Voor het agrarische beheergebied is een zoekgebied aangewezen. Aanvragers kunnen daar via een 
gebiedscoordinator subsidie voor landschapselementen aanvragen, voor zover de subsidie is opengesteld. 
Binnen het zoekgebied voor landschapsbeheer buiten natuurterreinen kan subsidie verkregen worden voor alle 
landschapselementen, met uitzondering van: L1.10 (struweelrand), L1.11 (hakhoutbosje), L1.12 (Griendje), L1.14 
(Rietzoom en klein rietperceel), L1.15 (natuurvriendelijke oever) en L04.01 (wandelpad over boerenland).Per jaar 
besluiten GS in het openstellingsbesluit SNL of er geld beschikbaar gesteld wordt voor nieuwe contracten. 
 
G.  
 
In paragraaf 5.8 wordt “Onderhandelingsakkoord Decentralisatie” vervangen door: Bestuursakkoord. 
 
H.  
 
In paragraaf 6.6 wordt na aan het gestelde onder 2. de volgende tekst toegevoegd:  
3. In het gebied Groot Wilnis Vinkeveen is met de gebiedspartijen afgesproken dat voorafgaande aan de 
realisatie van nieuwe natuur botanisch agrarisch natuurbeheer mogelijk is. 
 
I.  
 
De kaartbijlagen bij het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 worden gewijzigd conform de  wijzigingen 
weergegeven op de kaartbijlagen die bij dit wijzigingsbesluit zijn gevoegd.  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van datum. 
 
Voorzitter 
 

Secretaris 

  

http://www.provincie-utrecht.nl/snl


Rechtsbescherming 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van 

verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd 

bezwaarschrift.  Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, 

postbus 80300, 3508 TH  Utrecht. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 

Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen 

nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden 

gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden Nederland, Sector 

bestuursrecht , postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van 

het bezwaarschrift worden gevoegd. 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd: 

€ 160,- voor een natuurlijke persoon, € 318,- voor een rechtspersoon. Hierover ontvangt de indiener van het 

verzoek bericht van de Rechtbank. 

 


