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Onderwerp Statenbrief: Openstellingsbesluit subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 2017 

 
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. 
Om subsidieaanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer, functieverandering en inrichting van nieuwe natuur 
mogelijk te maken hebben wij een openstellingsbesluit vastgesteld. Zoals gebruikelijk ontvangt u deze ter 
informatie.  
 
Aanleiding 
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. In 
deze regelingen staat aangegeven dat wij elk jaar een openstellingsbesluit publiceren. Het bijgevoegde besluit 
geeft invulling hieraan. 
 
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 een openstellingsbesluit waarin aangegeven is welk budget beschikbaar is voor de 
uitvoering van deze regelingen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Dit besluit bevat het openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2017 en de Wijziging 
Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 
 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) 
Op basis van artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht stellen wij 
subsidieplafonds voor het (agrarisch) natuurbeheer vast én de openstellingsperiode voor deze regeling.  
Voor natuurbeheer wordt geld beschikbaar gesteld voor het beheer van bestaande natuurgebieden.  
Voor agrarisch natuurbeheer wordt geld beschikbaar gesteld voor de continuering van contracten binnen de 
lopende collectieve beheerplannen. 



 

  

Aflopende contracten agrarisch natuurbeheer kunnen alleen nog verder als ze via de gebiedscollectieven 
meedoen aan het nieuwe agrarische natuurbeheer via de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
2016. Hiervoor hebben wij in juni al een openstelling voor gepubliceerd. 
 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 
Op basis van artikel 2 van de SKNL stellen wij subsidieplafonds voor de investeringssubsidies en de subsidie 
functieverandering vast én de openstellingsperiode voor deze regeling.  
Binnen de in het Natuurbeheerplan vastgestelde begrenzing is het mogelijk om landbouwgrond om te zetten naar 
natuur. Dat kan via verwerving, maar ook via particulier natuurbeheer. Op dit moment liggen voor een aantal 
gebieden concrete plannen klaar voor subsidie functiewijziging met daaraan gekoppeld inrichtingsmaatregelen. 
Voor de aanleg van natuur kan alleen subsidie worden aangevraagd voor gronden die binnen de 1506 ha van het 
Akkoord van Utrecht liggen. Daarnaast is beperkt budget beschikbaar gesteld voor de verbetering van de kwaliteit 
van bestaande natuurgebieden. 
 
Wijziging beheerjaar 2016 
Binnen de aanvraagperiode van de afgelopen openstelling zijn voor het onderdeel nieuw natuurbeheer meer 
aanvragen binnen gekomen dan dat er beschikbaar is onder dat subsidieplafond. Op andere onderdelen van 
dezelfde openstelling valt budget vrij. Met dit besluit wordt een deel van het vrijgevallen geld ingezet om de 
aanvragen die niet binnen het budget voor nieuw natuurbeheer passen te kunnen beschikken. Daarmee wordt 
voldaan aan Natuurbeleid 2.0 en het Natuurpact. Het betreft een verschuiving van het budget van 10.000 euro. 
 
Twee subsidieverordeningen 
Er zijn twee subsidieregelingen actief voor het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De Subsidieverordening 
natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht  (SVNL) en de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 
provincie Utrecht 2016 (SVNL2016). Nieuwe contracten agrarisch natuurbeheer worden dit jaar afgegeven via de 
SVNL2016. Nieuwe contracten voor natuurbeheer zullen vanaf 1 januari 2017 via deze subsidieverordening 
lopen. 
Lopende contracten worden uitgediend via de SVNL. Nieuwe aanvragen gaan per 1 januari 2017 via het nieuwe 
stelsel lopen middels  collectieven.    
 
Financiële consequenties 

SVNL 
Natuurbeheer is gedecentraliseerd naar de provincies. Het geld is beschikbaar en is opgenomen in de begroting 
(rijks en provinciaal deel). Uit deze middelen zal de betaling van de contracten plaatsvinden. 
Het onderdeel agrarisch natuurbeheer wordt mede gefinancierd uit de Europese kaderverordening POP3. Vanuit 
deze verordening wordt 50% van het budget gefinancierd. Deze middelen lopen niet via de provinciale begroting 
maar worden rechtstreeks door het Europese betaalorgaan (Betalingen uit Europa mogen alleen door een 
Europees betaalorgaan verricht worden) gedeclareerd in Europa. 
 
SKNL 
In de SKNL zitten twee onderdelen: functieverandering en investeringen(/inrichting). Voor beide onderdelen wordt 
het subsidieplafond vastgesteld in het openstellingsbesluit. Voor functieverandering wordt het subsidieplafond op 
€ 6,5 mln. gesteld. Voor de inrichtingssubsidie op nieuw te ontwikkelen natuur wordt het subsidieplafond op € 3 
mln. gesteld. Voor kwaliteitsverbetering van bestaande natuurterreinen worden diverse subsidieplafonds 
vastgesteld, samen ter hoogte van € 7 ton. Alle budgetten maken onderdeel uit van het programma AVP. Dekking 
komt uit de reserve landelijk gebied. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

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

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
Bijlage 
Besluit nr.  819B9AEC Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2017 
Besluit nr.  819B9AED Wijziging Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 


