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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling Natuurbeheerplan 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 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 door het ter visie te leggen. Daarop is een beperkt aantal zienswijzen ingediend 
door terreinbeheerders en agrarische collectieven. De meeste zienswijzen, die betrekking hebben op 
begrenzingen en beheertypen van terreinen, hebben wij waar mogelijk doorgevoerd. De verzoeken om het 
weidevogelbeheer voor de kievit ook buitende begrensde leefgebieden mogelijk te maken hebben wij niet 
gehonoreerd, omdat dat afwijkt van ons beleid om intensiever in te zetten op de meest kansrijke gebieden voor 
weidevogels. De collectieven kunnen zelf initiatieven ontwikkelen voor extra weidevogelbeheer.  
 
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 
voor een periode van minimaal zes jaar. Ook inrichting en andere elementen als 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.  
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In april 2016 zal er, uitsluitend voor het onderdeel natuur, een herziene versie van het Natuurbeheerplan 2017 ter 
inzage worden gelegd om de laatste wijzigingen in het natuurbeheer door te voeren. Dit is nu nog niet mogelijk 
omdat de inventarisatie bij de meeste terreinbeheerders nog niet is afgerond. De herziene versie zal ook ter 
inzage worden gelegd. De provincie Utrecht zal de betrokkenen daarover informeren.  
 
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 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 
ter inzage gelegen, daarop zijn 29 reacties, onderverdeeld in 75 zienswijzen binnen de termijn binnengekomen. 
Deze zienswijzen hebben wij beoordeeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording.  
 
Essentie / samenvatting: 
In het bijgevoegde Natuurbeheerplan 2017 hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 

 De natuurbegrenzing is geactualiseerd op gerealiseerde nieuwe natuur en beheertypen. 

 Er is een beperkt aantal uitbreidingen doorgevoerd in de begrenzingen voor agrarisch natuurbeheer. 
 
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.  
 
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer  
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt ingevuld door een agrarisch collectief. Die stelt op basis van 
het Natuurbeheerplan een door alle deelnemers gedragen en samenhangend pakket aan natuurbeheer, 
landschapsbeheer en waterbeheermaatregelen op, die zorgen voor een kwalitatief goed agrarisch natuurbeheer 
in de aangewezen gebieden. Dit moet vooral het weidevogelbeheer ten goed komen. Alle individuele deelnemers 
sluiten voor agrarisch natuurbeheer een contract af met het collectief dat ook de betaling verzorgt. In de groene 
contour en EHS-agrarisch leggen we het zwaardere beheer neer voor soortenrijke akkers en graslanden. Voor 
landschap sturen wij via de opgenomen tabel voor landschap op de karakteristieke landschapselementen van 
een gebied. De vroegere bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE), valt onder deze regeling. 
 
Waterbeheer 
De waterschappen geven uitvoering aan de waterdoelen uit het Provinciaal Bodem-, Water- en Milieuplan (2015). 
Water is van groot belang voor de leefomgeving van planten en dieren. Andersom kan natuurbeheer bijdragen 
aan doelstellingen in het waterbeheer. Als waterschappen bij waterbeheerdoelen gebruik willen maken van EU-
cofinanciering dan moet dat lopen via de gecertificeerde agrarische collectieven. De waterschappen hebben 
aangegeven welke waterbeheerdiensten (waterkwantiteit, waterkwaliteit) door de agrarische collectieven 
uitgevoerd kunnen worden. De agrarische collectieven worden gevraagd in hun gebiedsaanvraag zoveel mogelijk 
synergie te bereiken in maatregelen die zowel bijdragen aan waterdoelen als aan natuur- en landschapswaarden 
op basis van gebiedskennis en informatie van waterschap, terreinbeheerders en provincie.  
 
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 subsidie aangevraagd 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,  




