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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer en Nota van 

beantwoording zienswijzen. 

 

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 via de collectieven agrarisch natuurbeheer een 

vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten op hun agrarische bedrijven 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 of agrarisch natuurbeheer een 

terreineigenaar voor een vergoeding in aanmerking komt hebben wij een Natuurbeheerplan vastgesteld. Zoals 

gebruikelijk krijgt u dit plan ter informatie.  

 

Aanleiding 

Voor de jaarlijkse openstelling van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, hebben wij het Natuurbeheerplan 

2017 dit voorjaar geactualiseerd. Na vaststelling van het Natuurbeheerplan 2017 op 12 april 2016 voor het 

onderdeel agrarisch natuurbeheer, is het plan opnieuw ter inzage gelegd voor het onderdeel natuurbeheer. 

Hierop zijn 18 reacties onderverdeeld in 36 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn beantwoord in een 

Nota van Beantwoording. De meeste zienswijzen, die betrekking hebben op begrenzingen en beheertypen van 

terreinen, hebben wij waar mogelijk doorgevoerd. Met dit besluit is het kader voor de subsidiering voor het 

beheerjaar 2017 en verder vastgesteld.  

 

Bij natuurbeheer zijn enkele veranderingen aan de orde die in het Natuurbeheerplan 2017 zijn opgenomen. Heeft 

een aanvrager voor subsidie meer dan 75 ha in beheer en is hij of zij gecertificeerd*, dan kan de beheerder zelf 

een subsidie aanvragen. Is er minder dan 75 ha in beheer dan vindt er aansluiting plaats bij een collectief. Dit zijn 

bijvoorbeeld Natuurcollectief Utrecht (http://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-utrecht/ ) of Bosgroep 

Midden Nederland (http://bosgroepen.nl/bosgroep-midden-nederland/ ). Beheerders met minder dan 75 hectare 

grond hebben de mogelijkheid tot het afsluiten van een prestatieafspraak met het collectief over het natuurbeheer 
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voor een periode van minimaal zes jaar. Ook inrichting en andere elementen zoals recreatie en soortenbeleid 

kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.  

 

Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch 

natuurbeheer of agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie 

garandeert.  

 

De Begrenzing van natuurterreinen   

De begrenzing van natuurterreinen en beheertypen is in de herzien versie van het Natuurbeheerplan 2017 in 

overleg met de terreinbeheerders herzien en afgestemd op de situatie in het veld. Het betreft nieuw verworven 

natuur, kleinere grenscorrecties of gewenste ontwikkelingen in het beheertype naar een hogere natuurkwaliteit.  

 

Kostprijsberekening natuurbeheer 

Voor alle natuurbeheertypen heeft er landelijk weer een herberekening van de kostprijzen plaatsgevonden. Dit  

gebeurt elke vier jaar. Op basis daarvan worden nieuwe subsidiebedragen vastgesteld. De nieuwe typen en de 

bedragen moeten door de Europese Commissie worden goedgekeurd en worden daarna gepubliceerd. In 2016 is 

tevens landelijk een nieuwe type-indeling opgesteld voor het hakhout. De nieuwe indeling doet recht aan de 

verschillen in hakcyclus, machinale beheerbaarheid en opbrengst. Het subsidiebedrag voor griend zal iets hoger 

worden dan het huidige bedrag en de subsidie voor vochtig hakhout (es en els) aanzienlijk lager. Het 

essenhakhout heeft sterk te lijden onder de essentaksterfte. Dit noodzaakt tot beheerkeuzes waarbij een deel van 

de hakhoutpercelen wordt omgevormd naar opgaand bos. De beheervergoeding wordt daar op aangepast. 

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 is door GS het Natuurbeheerplan 

2017 voor het agrarisch natuurbeheer vastgesteld.  

 

Natuurbeheer  

De provincies zijn – op grond van het decentralisatieakkoord natuur – volledig verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het natuurbeleid. De doelen en middelen worden door de provincies vastgelegd in een Natuurbeheerplan. 

Voor de herzierne versi evoor het natuurdeel heeft het plan opnieuw ter inzage gelegen.   

 

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 door terreineigenaren subsidie aangevraagd voor natuurbeheer 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,  


