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Onderwerp Statenbrief: Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2018 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en waterbeheer in werking. Op basis van 
de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) kan de provincie 
subsidie verlenen voor agrarisch natuur- en waterbeheer. In 2015 heeft een eerste openstelling plaatsgevonden 
op basis van dit nieuwe stelsel en in 2016 een tweede openstelling. Op 23 mei j.l. hebben wij een derde 
openstellingsbesluit vastgesteld. Hiermee wordt aan de zeven agrarische collectieven binnen de provincie Utrecht 
de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen voor uitbreiding van de aan hen in 2015 en 2016 verleende 
subsidies voor agrarisch natuur- en waterbeheer. Hiermee kan extra inzet gepleegd worden op natuur- en 
waterbeheer door agrariërs. 
 
Voorgeschiedenis 
Het nieuwe subsidiestelsel SVNL2016 is door u op 30 april 2015 vastgesteld. Het inhoudelijk toetsingskader voor 
het verlenen van de subsidies wordt gevormd door het Natuurbeheerplan. 
De kern van het nieuwe stelsel is dat er meer focus en samenwerking komt in het agrarisch natuurbeheer. Alleen 
nog voor de meest kansrijke gebieden is subsidie mogelijk en subsidie kan alleen worden aangevraagd door 
agrarische collectieven (verenigingen van agrariërs/grondgebruikers). Dit moet leiden tot meer effectiviteit en 
efficiëntie. Nieuw in het stelsel is dat ook subsidie voor waterdoelen (agrarisch waterbeheer) mogelijk is. Deze 
waterdoelen richten zich op het bereiken van een goede waterkwaliteit (waaronder de doelen uit de Kader 
Richtlijn Water en de Nitraatrichtlijn) en het realiseren van een robuust, duurzaam en klimaatbestendig 
watersysteem. 
 
De collectieven vragen bij de provincie subsidie aan voor alle deelnemende agrariërs in hun werkgebied. De 
collectieven sluiten na het verkrijgen van de subsidie, contracten met de individuele agrariërs over het door hen 
uit te voeren beheer. In de provincie Utrecht zijn provinciedekkend zeven collectieven actief. De agrarische 
collectieven zijn gecertificeerd door de Stichting certificering SNL.  
 
Essentie / samenvatting: 

In 2015 heeft een eerste openstelling voor subsidies voor agrarisch natuur- en waterbeheer op basis van het 
vernieuwde stelsel plaatsgevonden. De zeven collectieven hebben op basis hiervan een aanvraag voor subsidie 
ingediend voor de periode 2016 t/m 2021. Begin oktober 2015 hebben wij op basis van de aanvragen aan alle 
zeven collectieven subsidie verstrekt voor de periode 2016 t/m 2021. 



 

  

 

In 2016 heeft een tweede openstelling plaatsgevonden. Zes van de zeven collectieven hebben op basis hiervan 
een aanvraag tot uitbreiding ingediend. Begin november 2016 hebben wij op basis daarvan de subsidies 
uitgebreid voor de resterende subsidieperiode 2017 t/m 2021. 
 
In 2015 en 2016 is in totaal een bedrag van € 22,25 mln. aan subsidies verleend voor de subsidieperiode 2016 
t/m 2021;  € 20,10 mln. voor agrarisch natuurbeheer (open grasland, natte en droge dooradering) en € 2,15 mln. 
voor agrarisch waterbeheer. 
 
Op 23 mei j.l. hebben wij het Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2018 provincie Utrecht 
vastgesteld (zie bijlage). Hiermee wordt de agrarische collectieven (opnieuw) de mogelijkheid geboden in juli en 
augustus van dit jaar een aanvraag in te dienen voor uitbreiding van de aan hen in 2015 verleende subsidies. In 
het Openstellingsbesluit 2018 wordt aanvullend op de al verleende subsidies in totaal voor een bedrag van € 3,75 
mln. opengesteld voor de resterende subsidieperiode 2018 t/m 2021; € 2,25 mln. voor agrarisch natuurbeheer en 
€ 1,50 mln. voor agrarisch waterbeheer. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De agrarische collectieven de mogelijkheid bieden uitbreidingen aan te vragen van de subsidies voor agrarisch 
natuur- en waterbeheer die in 2015 en 2016 aan hen zijn verleend voor de subsidieperiode 2016 t/m 2021. 
 
Financiële consequenties 

Het agrarisch natuurbeheer wordt voor 50% gefinancierd door de provincie en voor 50% uit EU-middelen (POP3). 
Voor agrarisch natuurbeheer (incl. bijkomende kosten, zoals monitoring, uitvoeringskosten en investeringen t.b.v. 
agrarisch natuurbeheer) is in de periode 2016 t/m 2021 aan provinciale middelen (excl. EU-middelen) €  16,27 
mln. beschikbaar.  
 
Financiën agrarisch natuurbeheer subsidieperiode 2016 t/m 2021 
Oorspronkelijk beschikbaar aan provinciale middelen (excl. EU)      € 16,27 mln. 

Reeds eerder aangewend (besteed en verplicht)          €  13,37 mln. 
Voorstel nu aan te wenden/ bedrag openstelling          €    1,13 mln. (openstelling incl.EU €2,25mln.) 
Nog beschikbare provinciale middelen           €    1,77 mln. 
 
De reeds eerder aangewende provinciale middelen voor agrarisch natuurbeheer (€ 13,37 mln.) betreffen niet 
alleen de in 2015 en 2016 verleende subsidies aan de collectieven voor een bedrag van in totaal € 10,05 mln. 
(incl. EU € 20,10 mln.), maar ook andere uitgaven en verplichtingen voor agrarisch natuurbeheer (zoals voor het 
deels nog doorlopende oude subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer van voor 2016, uitvoerings-
werkzaamheden door RVO, monitoring en investeringen t.b.v. agrarisch natuurbeheer).  
 
Het agrarisch waterbeheer wordt voor 50% gefinancierd door de waterschappen en voor 50% uit EU-middelen 
(POP3). Voor agrarisch waterbeheer is in de periode 2016 t/m 2021 in totaal (incl. EU-middelen) €  6,00 mln 
beschikbaar. 
 
Financiën agrarisch waterbeheer subsidieperiode 2016 t/m 2021 
Oorspronkelijk beschikbare middelen waterschappen en EU  €  6,00 mln. 
Reeds verplicht met subsidiebeschikkingen in 2015   €  2,15 mln. 
Voorstel nu aan te wenden/bedrag openstelling   €  1,50 mln. 
Nog beschikbaar       €  2,35 mln. 
 
De betalingen voor de subsidies worden uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), het 
betaalorgaan voor EU-middelen. RVO stuurt voor de uitbetaling van subsidies facturen naar de provincie Utrecht, 
voor zowel agrarisch natuurbeheer als agrarisch waterbeheer. De facturen voor agrarisch waterbeheer worden 
door de provincie doorbelast aan de waterschappen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In juli en augustus zullen door de collectieven uitbreidingsaanvragen worden ingediend. Wij zullen hierop, na 

advisering door de waterschappen over de waterdoelen en RVO over het voldoen aan de EU-vereisten, uiterlijk 

begin november beschikken. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


