Financiering natuurbeleid provincie Utrecht
Het natuurbeleid wordt gefinancierd met rijks- en provinciale middelen. In 2010 heeft het rijk een forse bezuiniging
doorgevoerd op het natuurbeleid. In het bestuursakkoord natuur zijn eind 2011 nadere afspraken gemaakt over
de inzet van het resterende rijksgeld. Daarbij is afgesproken dat de resterende rijksmiddelen worden ingezet ten
behoeve van het natuurbeheer, de PAS en het Faunafonds. Daarnaast is een eigen bijdrage van de provincies
aan het natuurbeheer afgesproken. Voor de realisatie van de EHS zijn afspraken gemaakt over de inzet van
grond (‘grond-voor-grond’). De commissie Jansen heeft een voorstel gemaakt voor de verdeling van deze
middelen over de provincies.
In het Regeerakkoord heeft het Kabinet Rutte-2 aangekondigd € 200 miljoen op jaarbasis extra te investeren in
natuur en deze middelen aan het Provinciefonds toe te voegen. Deze middelen worden ingezet voor onder meer
realisatie van de EHS, het agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer buiten EHS en de PAS. In het kader van de
landelijke Hoofdlijnennotitie maken rijk en provincies afspraken over de inzet van dit budget.
Tot en met 2013 zijn de rijksmiddelen via een decentralisatie-uitkering aan de provincies ter beschikking gesteld;
vanaf 2014 komen de middelen uit de bestuursakkoord natuur en de van beleidsintensivering van dit Kabinet via
het Provinciefonds beschikbaar.
In het bijgevoegde overzicht wordt onderscheid gemaakt in:
Structurele budgetten: hierbij gaat het met name om middelen die het rijk via het Provinciefonds beschikbaar
stelt en om middelen die structureel op de provinciale begroting staan
Incidentele budgetten: hierbij gaat het met name om de incidentele middelen in het AVP-programma en in de
provinciale begroting. Daarnaast heeft het Rijk delen van de intensiveringen voor natuur in 2013 aan de
provincies beschikbaar gesteld.
Het overzicht heeft betrekking op de budgetten die de provincie beschikbaar heeft voor de uitvoering van het
natuurbeleid.
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Het bedrag dat is toebedeeld door de Commissie Jansen-2 op basis van de landelijke hoofdlijnennotitie. De
toebedeling van deze middelen vindt plaats via het Provinciefonds.

