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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding en voorgeschiedenis 

In 2009 hebben uw Staten de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) vastgesteld en in 
2015 de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer (SVNL2016). Op basis van de SKNL en SVNL2016 
kunnen wij subsidies verstrekken voor functieverandering van landbouw naar natuur, de inrichting van 
natuurgebieden, natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. 
 
Het inhoudelijk toetsingskader voor het verstrekken van deze subsidies is het Natuurbeheerplan. Wij zijn op basis 
van de SVNL en SKNL verantwoordelijk voor het vaststellen van het Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan 
beschrijft voor welke gebieden en welke natuurdoelen subsidie mogelijk is. De afgelopen jaren hebben we vrijwel 
jaarlijks het Natuurbeheerplan geactualiseerd. Onlangs hebben we het Natuurbeheerplan opnieuw 
geactualiseerd. 
  
Essentie / samenvatting: 

Op 12 december 2016 heeft u het Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. Dit geldt als toetsingskader voor de te 
verstrekken subsidies voor agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer vanaf het beheerjaar 2019 en als 
toetsingskader voor de subsidies die in 2019 worden aangevraagd voor functieverandering en inrichting. 
 
Wij hebben het Natuurbeheerplan 2019 ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2018 op volgende punten 
gewijzigd: 

 Ten behoeve van de subsidies natuurbeheer zijn in overleg met terreinbeheerders voor verschillende 
gebieden de natuurdoelen (de natuurbeheertypen) die voor subsidie in aanmerking komen, aangepast. 
Tevens zijn gebieden waarop in 2018 natuur is gerealiseerd, met de daarbij behorende 
natuurbeheertypen toegevoegd. 

 Ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer zijn, naast de al bestaande ‘weidevogelkerngebieden’, 
zgn. ‘weidevogelrandzones’ toegevoegd. Hiermee worden in een groter gebied subsidies voor agrarisch 
weidevogelbeheer mogelijk. Deze uitbreiding heeft te maken met de terugloop van het aantal 
weidevogels in Utrecht en het landelijk gestarte intensiveringstraject voor weidevolgels. Om de 
structurele achteruitgang van weidevolgels in Nederland te stoppen is voor de jaren 2019 t/m 2021 
vanuit het rijk extra beheergeld beschikbaar gesteld aan de provincies; voor Utrecht gaat het om een 
bedrag van € 1,2 mln. In 2019 zullen in zowel de weidevogelkerngebieden als de weidevogelrandzones 
de weidevogels worden gemonitord. In het geval er ná 2021 minder rijksgeld beschikbaar is voor 



 

  

weidevogels en/of uit monitoring blijkt dat er in de weidevogelrandzone weinig weidevogels voorkomen, 
dan is vanuit een doelmatige ecologische inzet van provinciale middelen een heroverweging van deze 
uitbreiding aan de orde. 

 Voor de Bethunepolder en het Binnenveld zijn de gebieden en de doelen die voor subsidie in 
aanmerking komen, aangepast aan de afspraken die zijn gemaakt met de betrokken gebiedspartners 
over de begrenzing van natuurgebieden en agrarisch natuurbeheer. 

 
Financiële consequenties 

De wijziging van het Natuurbeheerplan heeft geen directe gevolgen voor de financiële middelen. In de 
opstellingsbesluiten voor agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer die wij jaarlijks vaststellen, wordt concreet 
bepaald hoeveel middelen beschikbaar zijn voor de subsidiëring. Bij de vaststelling van de openstellingsbesluiten 
nemen wij de beschikbare middelen op de begroting voor de verschillende onderdelen in acht. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het Natuurbeheerplan 2019 heeft na vaststelling gedurende zes werkweken ter inzage gelegen. Er is een beperkt 
aantal zienswijzen binnengekomen. Het lijkt er op dat ambtelijk vooroverleg met de agrarische collectieven, de 
natuurcollectieven en de terreinbeheerders resultaat heeft gehad. De meest zienswijzen zijn gehonoreerd. In de 
in de Openstellingsbesluiten vast te stellen periode kan subsidie worden aangevraagd op basis van de SKNL en 
SVNL.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 

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