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Onderwerp Statenbrief: Natuurbeheerplan 2015 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Een goed beheer van natuurterreinen is één van de speerpunten van Natuurbeleid 2.0. Om natuurterreinen in 
Utrecht in stand te houden en om de biodiversiteit in de provincie te behouden kunnen eigenaren van 
natuurterreinen een vergoeding krijgen voor de beheermaatregelen die zij moeten uitvoeren om het op hun terrein 
aanwezige natuurtype in stand te houden. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten op 
hun bedrijf die ontstaan door rekening te houden met de op hun terrein aanwezige natuurwaarden. Deze 
vergoedingen kennen wij toe via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. 
Om te bepalen voor welk type natuurbeheer vergoeding een terreineigenaar in aanmerking komt hebben wij een 
Natuurbeheerplan vastgesteld zoals gebruikelijk krijgt u dit plan ter informatie.  
 
Aanleiding 
In november 2013 heeft u het Natuurbeleid 2.0 vastgesteld. De hierin opgenomen kaders zijn verwerkt in dit 
Natuurbeheerplan. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds 2010 is er vrijwel elk jaar een Natuurbeheerplan vastgesteld. Het Natuurbeheerplan is het toetsingskader 
voor de subsidieregeling voor (agrarisch)natuurbeheer. In het voorjaar heeft het Ontwerp Natuurbeheerplan 2015 
ter inzage gelegen, daarop zijn 28 zienswijzen binnen de termijn binnen gekomen, deze zienswijzen hebben wij 
beoordeeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. 
 
Essentie / samenvatting: 
In het bijgevoegde Natuurbeheerplan hebben wij nu de volgende wijzigingen doorgevoerd waardoor het plan 
voldoet aan het Natuurbeleid 2.0: 

 Alle natuur in Utrecht voor zover deze nog niet op kaart stond is op kaart gezet. 

 Als gevolg van het nieuwe Natuurbeleid is de wijze van sturen op de natuurambities veranderd. Hiervoor zijn 
deelgebiedsbeschrijvingen in het Natuurbeheerplan ingevoegd en hebben we invulling gegeven aan het 
sturen op hoofdlijnen en het sturen op systemen. Natuurambities zijn niet meer per perceel aangegeven, 
maar afhankelijk gemaakt van het deelgebied waarin het perceel gelegen is en de ter plekke aanwezige 
abiotische omstandigheden (grondsoort, beschikbare grondwater enzovoorts). De verantwoordelijkheid voor 
het ontwikkelen van het best mogelijke type natuur wordt daarmee meer belegd bij de eigenaar. 

 Agrarisch natuurbeheer in de groene contour is mogelijk gemaakt als uitwerking van de motie (nr. 51) bij de 
vaststelling van Natuurbeleid 2.0, deze motie beschouwen wij hiermee als afgedaan. 



 

  

Vòòr de zomer hebt u gesproken over wijzigingen in het agrarisch natuurbeheer als gevolg van de invoering van 
een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer in 2016. Die zijn nog niet meegenomen in het nu voorliggende 
natuurbeheerplan. Eind dit jaar ontvangt u het Natuurbeheerplan 2016. Daarin worden deze wijzigingen 
opgenomen. 
 
Financiële consequenties 

Dit Natuurbeheerplan geeft aan waar nog natuur ontwikkeld mag worden en voor welke beheertypen wij subsidie 
willen verlenen. Daarmee is dit Natuurbeheerplan sturend voor het afgeven van subsidies en grondaankopen. 
Daarmee heeft dit plan indirect gevolgen voor de financiën. Binnen de huidige budgetten voor natuurbeheer 
kunnen de huidige contracten voortgezet worden. Dit Natuurbeheerplan geeft invulling aan de keuzes die 
gemaakt zijn in het Natuurpact, het Akkoord van Utrecht en het Natuurbeleid 2.0. Sturing op beschikbaar stellen 
van budgetten zal gebeuren via de jaarlijks vast te stellen openstellingsbesluiten. Bij het vaststellen van de 
openstellingsbesluiten kan gekozen worden om het beheer in bepaalde gebieden wel of niet te subsidiëren of 
alleen subsidie voor het verlengen van bestaande contracten beschikbaar te stellen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Tijdens de openstellingsperiode kan subsidie aangevraagd worden op basis van dit Natuurbeheerplan. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


