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+HW�8WUHFKWV�/DQGVFKDS�JHSRVLWLRQHHUG
Het Utrechts Landschap opereert binnen een netwerk van organisaties die zich bezig houden met
onderdelen van de uitvoering van het natuur en landschapsbeleid. Elk van die organisaties heeft een
eigen rol en met een aantal daarvan heeft de provincie Utrecht via een exploitatiesubsidie specifieke
relaties.

3DUWLFXOLHUH�WHUUHLQEHKHUHQGH�RUJDQLVDWLHV�
Het Utrechts Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie en beheert op basis van een
geheel van afspraken met rijk en provincie Utrecht natuurterreinen. Als landelijk werkende
organisaties zijn in de provincie Utrecht ook de Vereniging Natuurmonumenten (NM) en
Staatsbosbeheer (SBB) actief met terreinbeheer.
In het Plan veiligstelling gebieden Ecologische Hoofdstructuur (PS 1996) wordt HUL samen met NM
erkend als de enige organisaties die in aanmerking komen voor verwervingssubsidies van de Provincie
en zijn de beleidsregels, die op deze specifieke subsidierelatie van toepassing zijn, geformuleerd. De
subsidieregels voor grondverwerving zijn vervolgens vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening
provincie Utrecht.
Tot de beleidsregels (met het rijk) behoort onder andere de afspraak dat HUL 25% van de
aankoopwaardige gebieden Ecologische Hoofdstructuur in Utrecht kan/mag verwerven. De overige
75% is verdeeld over 25% NM en 50% SBB, waarbij de provincie Utrecht uitsluitend financiële
verantwoordelijkheid heeft voor 50% van de verwervingskosten van HUL en NM.

Specifiek voor Het Utrechts Landschap is dat zij alleen in de Provincie Utrecht terreinen beheert en
dat deze terreinen voor het merendeel kenmerkend zijn voor de Utrechtse situatie. Door deze identiteit
richt het Landschap zich juist op de Utrechtse inwoners, de Utrechtse situatie en de Utrechtse wensen.
Naast de specifieke beheerstaken van terreinen heeft  HUL een aantal specifieke daarvan afgeleide
rollen/taken:� educatie en publieksvoorlichting en in verband daarmee zo groot mogelijke openstelling van

terreinen,� Initiëren van maatschappelijke discussies en ideevorming over thema’s/onderwerpen gerelateerd
aan de hoofdtaak van HUL,� Participatie in besluitvormingsprocessen als belanghebbende organisatie,� Het verwerven van maatschappelijk draagvlak en daarmee aanvullende financiën voor
natuurbeheer, onder andere via beschermers, legaten, giften e.d.

Naast de terreinbeherende organisaties zijn er ook nog andere beheerders van natuurterreinen. Dat zijn
bv recreatieschappen, waterleidingbedrijven maar ook particuliere eigenaren (waaronder agrariërs). De
provincie Utrecht ziet particuliere natuurbeheerders overigens als gelijkwaardig aan
natuurbeschermingsorganisaties, in alle natuurgebiedsplannen (in 8 deelgebieden) is particulier
natuurbeheer naast verwerving opengesteld.
Die gelijkwaardigheid betreft de rol van beide type beheerders als natuurbeheerder. De vergoedingen
zijn gelijkgeschakeld via de rijkssubsidieregeling Programma Beheer. De natuurbeschermings-
organisaties hebben echter een bredere maatschappelijke rol (zie hiervoor) waarvoor zij door de
overheid extra en/of andere prestaties worden geacht te leveren. Voorts beheren de nb-organisaties
veelal de grotere en moeilijker en meer kostbaarder beheerbare terreintypen (procesbeheer). Deze
verschillen vertalen zich in verschillen in finaciering(sbronnen). Zo financieren NM en de
landschappen een groot deel van hun activiteiten mede uit private bronnen.

Naast terreinbeheerders zijn er een aantal andere in Utrecht werkzame organisaties rond natuur en
landschapsbeheer/ beleid die daarbinnen weer andere rollen vervullen/worden geacht te vervullen.
Voor wat betreft de provinciaal werkende organisaties gaat het om:
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� Consulentschap voor natuur en milieueducatie (CNME) met als hoofdtaak de (coördinatie van de)
voorlichting en educatie van burgers (w.o scholieren, bedrijven) op het, ondersteuning IVN
groepen, vogelwachten etc,� Landschapsbeheer Utrecht (LBU); coördinatie van het vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer,
ondersteuning agrarisch en particulier natuurbeheer; uitvoering provinciale Subsidieverordening
Kleine Landschapselementen,� Natuur- en Milieu Utrecht (NMU, v/h Stichtse milieufederatie). NMU is de beleidsbeïnvloedende
organisatie voor de belangen die zoals dat heet “geen stem hebben”: natuur en milieu. Vanuit
deze taak participeert NMU voor het natuur en milieubelangen in besluitvormingsprocessen ,
zoals landinrichting en reconstructie.

NB: Deze drie Utrechtse organisaties werken nauw samen met HUL in het zgn. Oostbroek overleg.� Utrechts particulier Grondbezit: samenwerkingsverband van particuliere terreineigenaren veelal
landgoedeigenaren; behartigt de belangen van deze doelgroep in beleidsvorming en uitvoering
van (overheids) plannen,� Utrechtse Bosgroepen: samenwerkingsverband van boseigenaren; belangenbehartiging,� Stichting LAMI: Stichting opgericht door de provincie Utrecht en GLTO gericht op
implementatie van het milieubeleid in de agrarische bedrijfsvoering, bv mineralenhuishouding,� Gewestelijke Land- en tuinbouworganisatie GLTO: belangenorganisaties van de land en
tuinbouw in west en oostelijk Nederland; regio-organisatie van LTO Nederland,� Agrarische natuurverenigingen: regionale samenwerkingsverbanden van agrariërs gericht op het
stimuleren van agrarisch natuurbeheer (onderscheid zich van particulier natuurbeheer doordat bij
agrarisch natuurbeheer de functie van de gronden primair agrarisch blijft; bij particulier
natuurbeheer wordt dit een natuurfunctie). Er zijn circa 10 verenigingen actief op Utrechts
grondgebied.
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+8/ Provinciaal       X       X       X2 1,2,3,4,5
10 Landelijk       X       X       X2 1,3,5
6%% Landelijk       X       X 6
&10( Provinciaal        X 2a,3
/%8 Provinciaal 2a,3,4,5
108 Provinciaal        X 2a,3
83* Provinciaal       X1 X 3
8% Provinciaal       X1 X 3
/$0, Provinciaal       X 2,3
*/72 Regionaal X        X 3
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Regionaal       X1       X       X 1a,5

X1= niet de organisatie maar wel individuele leden
X2=.als medespeler in regionale verbanden  vanuit grondbezit
1 = beheerssubsidie Programma Beheer (a= te verdelen over leden)
2 = exploitatiesubsidie provincie Utrecht (a plus rijkssubsidies in het kader van Decentralisatie)
3 = projectsubsidies
4 = doel- of taaksubsidies
5 = private financiering (waaronder leden, donaties e.d.)
6 = financiering rijk


