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Onderwerp Statenbrief: Kleine wijzigingen Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 

 
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 de op hun terrein 
aanwezige natuurwaarden 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. 
Samen met de andere provincies trachten wij dit subsidiestelsel eenduidig uit te voeren. In de uitvoering van de 
'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ 
(SVNL) zijn we tegen kleine zaken aangelopen die met dit wijzigingsbesluit aangepast worden. Een toelichting 
per wijziging maakt onderdeel uit van het wijzigingsbesluit.  
In de 'Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht' (SKNL) stond aangegeven dat 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de taxaties moest verrichten. Aangezien DLG per 1 januari 2015 verdwijnt 
hebben wij de regeling hierop aangepast. 
 
Aanleiding 
Afgelopen jaar zijn landelijk verzoeken tot wijziging van de subsidieregelingen voor het beheer van en de 
ontwikkeling tot natuurterreinen geïnventariseerd. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de regelingen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 20 april 2009 heeft u de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ 
(SVNL) en de 'Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht' (SKNL) vastgesteld. 
Jaarlijks publiceren wij kleine wijzigingen in de subsidieverordening en regeling. 
 
Essentie / samenvatting: 
Dit besluit bevat wijzigingen van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 
(kortweg SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (kortweg SKNL) voor het 
beheerjaar 2015 en verder.  
 
Financiële consequenties 

Geen 
 



 

  

Vervolgprocedure/voortgang 

Tijdens de openstellingsperiode kan subsidie aangevraagd worden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


