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Onderwerp Statenbrief: Technische wijziging van de subsidieregelingen binnen het Stelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer.  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 januari 2016 is de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: 
SVNL2016) in gegaan voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken, is 
deze geheel nieuwe subsidieregeling vastgesteld. In dit wijzigingsbesluit wordt de SVNL2016 op diverse plekken 
aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen die het doel hebben te voorkomen dat bij de uitvoering 
knelpunten ontstaan. In de artikelsgewijze toelichting worden enkele wijzigingen nader toegelicht. 
Om problemen in de uitvoering te voorkomen en te voldoen aan de Europese Staatssteun regels worden ook de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
provincie Utrecht op enkele punten aangepast. 
 
Aanleiding 
De subsidieregelingen zijn in Europa getoetst op toegestane Staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn in 
interprovinciaal overleg de subsidieregelingen aangepast. Ook zijn bij de uitvoering enkele technische zaken naar 
voren gekomen die met deze wijzigingen opgelost zijn. 
 
Voorgeschiedenis 

- Vaststelling van de SVNL2016 door PS op 30 april 2015. 
- Vaststelling van wijzigingsbesluiten van de SVNL2016 door GS op 16 juni, 23 juni, 22 september 2015 

en 26 januari 2016. 
- vaststelling van de SVNL en de SKNL door PS op 20 april 2009. 
- Vaststelling van wijzigingsbesluiten van de SVNL en de SKNL in vrijwel elk jaar sinds 2010. 

 
Essentie / samenvatting: 
Voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en het natuurbeheer in Utrecht zijn drie subsidieregelingen van 
kracht. 

1. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) 
De SVNL is van kracht sinds 2010 en heeft de afgelopen jaren dienst gedaan voor de subsidiëring van 
zowel agrarisch natuurbeheer als het beheer van natuurterreinen.  
Deze verordening is opgevolgd door de SVNL 2016. De verordening is nog 6 jaar van kracht (tot uiterlijk 
2021) voor de uitfinanciering van lopende contracten. (looptijd van één contract is 6 jaar). 



 

  

2. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) 
De SVNL2016 is sinds 1 januari dit jaar van kracht voor nieuwe contracten voor agrarisch natuurbeheer. 
Nieuwe contracten agrarisch natuurbeheer kunnen alleen nog afgesloten worden door 
gebiedscollectieven.  
Vanaf 1 januari komend jaar zullen nieuwe contracten voor het beheer van natuurterreinen ook via deze 
verordening lopen. Hiervoor zal u een aparte regelingswijziging voorgelegd worden. Subsidie wordt 
beschikbaar gesteld voor termijnen van 6 jaar. 

3. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) 
Voor de subsidiering van functieverandering van landbouwgrond naar natuurgrond en voor de 
subsidiering van de maatregelen die nodig zijn om een natuurterrein in te richten is de SKNL 
beschikbaar. Het gaat hier om de financiering van eenmalige maatregelen.  

 
Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht  (SVNL) 
De SVNL dient nog voor de uitfinanciering van contracten (agrarisch) natuurbeheer. 
Voor de correcte uitvoering van deze verordening zijn een aantal wijzigingen noodzakelijk. 
 
Onderdeel A:  
Wijziging van de definitie van jaarvergoeding voor de contracten met landschapselementen binnen 
natuurterreinen.  
Met de grote natuurbeheerders is in het kader van de decentralisatie natuur naar de provincies afgesproken dat 
bovenop de jaarvergoeding een opslag gegeven zal worden voor loon- en prijsontwikkeling. Voor het onderdeel 
natuur was dit al doorgevoerd, voor het onderdeel landschap was dit bij de vorige wijziging per abuis niet 
meegenomen, dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd. 
 
Onderdelen B en verder: 
De index natuur- en landschapsbeheer is 2 jaar terug gewijzigd en zijn er aan het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer een aantal pakketten toegevoegd en zijn er pakketten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn echter nooit 
gemeld bij de Europese Commissie en zijn daarom nooit in werking getreden. Aangezien het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer nu op een andere manier gefinancierd wordt en deze pakketten dus niet meer gebruikt zullen 
worden, worden de verwijzingen naar deze wijzigingen uit de verordening gehaald om te voorkomen dat deze per 
abuis toch ingezet worden en dat ongeoorloofde Staatssteun verstrekt wordt. 
 
Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) 
Op 1 januari 2016 is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 in gegaan voor het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken, is een geheel nieuwe subsidieregeling vastgesteld: de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL2016). In deze 
regelingswijziging wordt de SVNL2016 op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen 
die het doel hebben om te voorkomen dat bij de uitvoering knelpunten ontstaan. De wijzigingen betreffen: 
- Verduidelijking van definities 
- Verduidelijking van de wijze van toekenning van toeslagen. 
 
De belangrijkste wijzigingen artikelsgewijs: 
F (artikel 2.6) 
Derde lid, ambtshalve verstrekking vaartoeslag 
De vaartoeslag wordt ambtshalve verstrekt. Voor de andere toeslagen geldt dat deze op aanvraag worden 
verstrekt. Om dit onderscheid te benadrukken, is het tweede lid gesplitst in een tweede lid en een derde lid. 
 
H (artikel 2.13) 
Een uitbreidingsaanvraag is een verzoek tot uitbreiding van de zesjarige subsidiebeschikking. Als hiervoor budget 
wordt opengesteld, kan de subsidieontvanger jaarlijks een uitbreidingsaanvraag indienen voor de resterende 
looptijd van de oorspronkelijke zesjarige subsidiebeschikking. De uitbreidingsaanvraag moet passen binnen het 
natuurbeheerplan dat op het moment van het indienen van de uitbreidingsaanvraag geldt. De 
uitbreidingsaanvraag doorloopt dezelfde beoordelingsprocedure als nieuwe aanvragen. Hierbij geldt dat de 
minimumomvang in hectaren uit artikel 2.4 niet geldt bij de uitbreidingsaanvraag. De uitbreidingsaanvraag dient 
wel te leiden tot een verhoging van het totale subsidiebedrag van minimaal € 1.200. 
 
Wijziging Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) 
Op 1 juli 2014 zijn de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01) aangepast. Mede gelet hierop wordt 
de SKNL aangepast. In deze regelingswijziging wordt de SKNL op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij 
om technische wijzigingen die tot doel hebben de regeling te laten voldoen aan de relevante Europese wet- en 
regelgeving.  
De regeling is aangepast om het mogelijk te maken maximaal 100% van de subsidiabele kosten van een 
investeringssubsidie te vergoeden. Dit is gedaan om PAS maatregelen volledig te kunnen vergoeden. De overige 
maatregelen zullen wij blijven vergoeden met het huidige percentage van maximaal 95%. 



 

  

Daarnaast is de certificering is komen te vervallen, waar DLG stond is dit uit de regeling gehaald en de termijn 
voor bekendmaking in het publicatieblad van zes weken voor aanvang van de openstellingsperiode is komen te 
vervallen. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Deze besluiten worden 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,  
 
Bijlagen:  

1. Besluit tot wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 
2. Besluit tot wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 
3. Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht 

 


