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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Aanleiding 

Op 19 september hebben wij besloten over de openstelling van de SVNL. Hierbij hebben wij aangekondigd om 
begin 2014 met een herziening van dit besluit te komen na vaststelling van de begroting en duidelijkheid over het 
aanvraag volume. Hierbij ontvangt u het gewijzigde openstellingsbesluit 
 
Voorgeschiedenis 

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 1.3 van de SVNL en artikel 2 van de SKNL stellen GS de subsidieplafonds en 
openstellingsperiode voor beide regelingen vast.  
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. Natuurbeheer wordt uitgevoerd via het 
subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. Het openstellingsbesluit 2014 moest gepubliceerd zijn voor 
Prinsjesdag 2013 waardoor er nog onzekerheid was over de budgetten voor natuurbeheer. Intussen zijn de 
budgetten duidelijk en is ook de eigen provinciale bijdrage aan het natuurbeheer verwerkt in de begroting. 
 
Essentie / samenvatting: 

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.  Tevens stellen wij de Probleemgebiedenvergoeding nog eenmaal open voor agrariërs met de zwaardere 
vormen van agrarisch natuurbeheer binnen de gebieden die begrensd zijn als terrein met natuurlijke handicaps. 
Het gewijzigde openstellingsbesluit 2014 is opgenomen in bijlage 1.  
 
  



 

  

Financiële consequenties 

Dit openstellingsbesluit geeft invulling aan de afspraken in het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurbeleid 2.0. 
Het budget voor natuurbeheer is met dit besluit vrijwel geheel gevuld. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het gewijzigde openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


