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Onderwerp Statenbrief: Vastgestelde collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheeer 2017 voor 
doorlopend beheer 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 20 april 2009 heeft u de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) vastgesteld. Op basis 
van deze verordening zijn contracten agrarisch natuurbeheer afgesloten met een duur van 6 jaar. De meeste 
contracten zijn per 31 december 2015 afgelopen. Een aantal contracten loopt echter door, omdat er bijvoorbeeld 
een bedrijfsovername is geweest, waarna volgens de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) 
een nieuw contract voor 6 jaar wordt gestart. Voor deze contracten moet volgens de SVNL een collectief 
beheerplan worden vastgesteld, om vergoeding voor deze doorlopende contracten mogelijk te maken. Het aantal 
‘doorlopers’ neemt in de loop van de jaren steeds meer af en eindigt uiterlijk 2020. Nieuwe contracten agrarisch 
natuurbeheer worden vanaf 1 januari 2016 volgens het nieuwe Subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer, SNL 
2016, via agrarische gebiedscollectieven afgesloten.  
 
Aanleiding 
Om het weidevogel- en landschapsbeheer te kunnen voortzetten voor een aantal doorlopende contracten, stellen 
wij geactualiseerde collectieve beheerplannen vast.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2010 zijn de eerste collectieve beheerplannen volgens het subsidiestelsel 2009 opgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer 2017 doorlopend beheer vastgesteld.  Met dit 
besluit kan subsidiering van het weidevogel-, landschap- en botanisch beheer worden voortgezet voor een aantal 
doorlopende contracten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 Agrariërs krijgen subsidie voor weidevogelbeheer op basis van meerjarige contracten volgens de SVNL; 

 Landschapsbeheerders krijgen subsidie voor landschaps- en botanisch beheer op basis van 
(meerjarige) contracten volgens de SVNL; 

 De provincie Utrecht actualiseert en continueert het weidevogel- en landschaps- en botanisch beheer en 
stimuleert daarmee de instandhouding van de weidevogelpopulatie en het landschap.  



 

  

 

Financiële consequenties 

Het subsidieplafond voor de uitvoering van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer doorlopend 
beheer is opengesteld via ons besluit “Openstellingsbesluit SNL”  van 11 oktober 2016.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De besluiten zijn 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,  
 


