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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Aanleiding 

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, krijgen eigenaren van 
natuurterreinen een vergoeding voor de beheermaatregelen die ze moeten uitvoeren om het op hun terrein 
aanwezige natuurtype in stand te houden. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten op 
hun bedrijf door rekening te houden met de op hun terrein aanwezige natuurwaarden. Deze vergoedingen kent de 
provincie toe via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). 
Om te bepalen voor welk type natuurbeheer een terreineigenaar in aanmerking komt, is een Natuurbeheerplan 
vastgesteld. De uitvoering van het subsidiestelsel is gemandateerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (voorheen Dienst Regelingen genaamd), het subsidiestelsel wordt voor alle 12 provincies eenduidig 
uitgevoerd. Jaarlijks stellen wij subsidieplafonds vast, waarin aangegeven wordt hoeveel geld er beschikbaar is 
voor subsidieaanvragen en welk tarief daarbij zal gelden. 
 
In het Bestuursakkoord Natuur is afgesproken dat de provincies Staatsbosbeheer (SBB) voortaan gaan 
financieren via de SNL. Staatsbosbeheer kreeg altijd rechtstreeks geld van het ministerie financiën voor het 
uitvoeren van natuurbeheer. SBB had hierbij te maken met het baten en lasten stelsel van de Rijksoverheid en 
kregen in het jaar dat het beheer uitgevoerd wordt uitbetaald. De subsidieverordening Natuur en 
Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) kent betaling van beheer achteraf, dus na het beheerjaar. Met de 
overgang van betaling door het Rijk naar de provincies dreigt SBB een jaar lang geen geld te ontvangen en kan 
daardoor niet voortbestaan. Om dit probleem op te lossen wordt de SVNL gewijzigd, zodat gecertificeerde 
begunstigden (en dat is SBB) per kwartaal betaald kunnen worden. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Rijk en de 12 provincies hebben eind 2011 een akkoord bereikt om het natuurbeleid te decentraliseren. Dit 
houdt in dat provincies meer verantwoordelijkheid krijgen voor het natuurbeheer. In dit akkoord is geregeld dat de 
provincies financieel verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in de EHS. Natuurbeheer wordt uitgevoerd via het 
subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) dat u op 20 april 2009 hebt vastgesteld. Onderdeel van de 
decentralisatie is dat Staatsbosbeheer voortaan gefinancierd wordt door de provincies en dat ze daarvoor gebruik 
maakt van het SNL. 
  



 

  

 

Essentie / samenvatting: 
Met dit besluit wordt de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht gewijzigd zodat 
betaling per kwartaal aan gecertificeerde beheerders mogelijk wordt. Om te voorkomen dat Staatsbosbeheer in 
financiële problemen komt. 
 
Financiële consequenties 

Natuurbeheer wordt gedecentraliseerd naar de provincies. Het geld is beschikbaar en het provinciale aandeel is 
opgenomen in de begroting. Op Prinsjesdag 2013 is ook aangegeven dat er landelijk structureel 200 mln. euro 
beschikbaar komt vanuit het Rijk. De Commissie Jansen 2 heeft een verdeling van deze middelen gemaakt en 
hiermee hebben de gezamenlijke provincies ingestemd. De middelen uit het Bestuursakkoord Natuur zijn nog niet 
verwerkt in de provinciale begroting. Het geld zal aan de provinciale begroting toegevoegd worden via de 
Voorjaarsnota 2014. Uit deze middelen, aangevuld met de reeds beschikbaar gestelde middelen vanuit de 
provincie (zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Natuur) zal de betaling van contracten vanaf 2014 plaats 
vinden.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De regelingswijziging 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,  
 


