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Bijlage: bestedingsvoorstel middelen coalitieakkoord  2003 ”Stimuleren particulier en agrarisch
natuurbeheer”.

Inleiding

Aan provinciale staten,

In het coalitieakkoord 2003  hebben Gedeputeerde Staten in de periode van 2004 tot en met 2007
jaarlijks € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van particulier en agrarisch
natuurbeheer. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 0,5 miljoen vooralsnog in één begrotingspost
”Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer” vast te leggen. Bij de besteding van de middelen
wordt de in de tabel (bijlage) weergegeven verdeling als richtinggevend aangehouden. Hierbij treft u
ter besluitvorming het bestedingsvoorstel aan.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 22 maart 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 februari 2004, dienst/sector REG/RNL,
nummer2004REG279i;

Gelezen het advies van de commissie Ruimte en Groen van 8 maart 2004

Besluiten:

� ARTIKEL 1

Het bestedingsvoorstel middelen coalitieakkoord 2003 ”Stimuleren particulier en agrarisch
natuurbeheer” vast te stellen  zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect

(Toelichting bij de tabel in bijlage)

♦ 1-2.Voortzetting witte gebiedenbeleid en agrarisch natuurbeheer

De onder post 1 en 2 genoemde activiteiten betreffen voortzetting van de functies medewerker
agrarisch natuurbeheer en weidevogelcoördinator bij Landschapsbeheer Utrecht Dat betekent dat een
bedrag van € 45.000 uit post 1 + € 65.000 uit post 2 =  € 110.000,= aan Landschapsbeheer Utrecht
moet worden uitgekeerd (zoals tot nu toe via het kadernotaproject witte gebieden en de inmiddels
vervallen rijksbijdrage voor de weidevogelcoördinator ook al plaatsvond). Deze functies moeten
worden ingezet ter stimulering van agrarisch natuurbeheer. Dit betekent wel dat er een evaluatie en
mogelijke  herziening van taken en rollen plaats moet vinden zodat deze medewerkers ook de
agrarische natuurverenigingen kunnen gaan ondersteunen. Hiertoe zullen er prestatieafspraken moeten
worden gemaakt. De provincie kiest voor deze constructie omwille van een efficiënte en sterk
uitvoeringsgerichte aanpak van het agrarisch natuurbeheer.
Voor de uitvoering van projecten agrarisch natuurbeheer, witte gebieden algemeen en particulier
natuurbeheer is in totaal € 95.000 beschikbaar (gedeeltelijk post 1 (€ 50.000) en post 9 (€ 45.000).
Ook hier gaat het primair om concrete uitvoeringsgerichte projecten.

♦ 3. Subsidiëring stimuleringsprojecten bosomvorming t.b.v. heideterreinen en heidecorridors
particulieren.

In het Plan Veiligstelling Gebieden Ecologische hoofdstructuur is aangegeven dat er in Utrecht 350 ha
bestaand bos omgevormd moet worden naar heide (uitbreiding terreinen en aanleg corridors). Veel
heideverbindingen liggen in particuliere bossen en landgoederen. De provincie reserveert € 70.000
voor het subsidiëren (eventueel cofinanciering) van het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen.

♦ 4. Subsidiëring (cofinanciering geïntegreerd bosbeheer particulieren.
Met geïntegreerd bosbeheer kunnen functies als houtproductie en natuurwaardevergroting samengaan.
Veel particuliere boseigenaren tonen interesse voor deze wijze van bosbeheer en houtproductie. De
provincie wil deze initiatieven ondersteunen met een jaarlijkse projectsubsidie van in totaal € 25.000.

♦ 5. Subsidiëring uitvoering ecologische verbindingszones
Op basis van het programma ecologische verbindingszones wordt jaarlijks € 150.000 beschikbaar
gesteld voor de uitvoering en inrichting van ecologische verbindingszones. Het gaat niet alleen om
particuliere gronden. Door ook maatregelen te nemen op gronden van bijvoorbeeld waterschappen en
gemeenten worden aangrenzende particuliere eigenaren gestimuleerd om ook deel te nemen aan de
realisatie van ecologische verbindingszones.

♦ 6. Subsidiëring overige projecten particulier/agrarisch natuurbeheer
Voor de uitvoering van projecten wordt € 45.000 beschikbaar gesteld. Het gaat vooral om
uitvoeringsgerichte activiteiten, zoals het inrichten van terreinen.

♦ 7. Actieplan landschap
Voor de uitvoering van gebiedsgerichte landschapsprojecten, waarbij vooral ook particulieren en
agrariërs zijn betrokken wordt € 50.000 gereserveerd.
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De volgende activiteiten zijn gekoppeld aan het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer;
hiervoor zet de sector bestaande formatie in. In het bestedingsvoorstel wordt voor deze activiteiten
geen afzonderlijk budget gereserveerd.
• Voor het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer wordt gebruik gemaakt van de

bestaande formatie binnen de sector RNL (specialist beleidsuitvoering/medewerker particulier
natuurbeheer). Het stimuleren van agrarisch natuurbeheer wordt grotendeels uitgevoerd via
Landschapsbeheer Utrecht (zie 1 en 2) en in beperkte mate in het kader van het witte
gebiedenbeleid/Platform Agrarisch Natuurbeheer via de bestaande formatie van RNL (adviseur
ecologie).

• Onderzoek en experimenten agrarisch natuurbeheer in samenwerking met het Rijk. In het kader
van de ombuiging van grondverwerving naar particulier en agrarisch natuurbeheer zullen er in het
kader van het Programma Beheer aanpassingen van de huidige regelingen plaatsvinden.De
provincie heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met projecten particulier natuurbeheer. Het
betreft hier met name landgoed- en boseigenaren. Er is nog relatief weinig belangstelling bij
agrariërs. Onderzocht zal worden of gestelde natuurdoelen ook gerealiseerd kunnen worden met
andere vormen van agrarisch natuurbeheer dan nu gebruikelijk is. Gedacht wordt aan contracten
met een langere looptijd dan 6 jaar, contracten waarin waterpeilverhoging wordt geregeld etc. De
provincie wil met de betrokkenen mogelijkheden onderzoeken, waarbij aangesloten wordt op
landelijke pilots en geleerd kan worden van reeds uitgevoerde pilots, zoals in het
landinrichtingsproject Bodegraven-Noord. Gestreefd wordt naar de uitvoering van concrete
projecten. Voor de uitvoering van concrete projecten moet gebruik gemaakt worden van de (nog
aan te passen) subsidieregeling natuurbeheer en de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Voor
concrete uitvoeringsmaatregelen kan zonodig ook een beroep gedaan worden op projectsubsidie
uit de posten 1 en 9.

• Pilot afrondingswensen particuliere landgoederen. Op basis van een in 2002 uitgevoerde
belangstellingsregistratie kan worden geconcludeerd dat een aantal particuliere landgoederen het
eigendom willen afronden met begrensde gebieden nieuwe natuur. Met het UPG zijn er al
besprekingen geweest (in het kader van het veiligstellingsoverleg 2002) onder welke voorwaarden
doorlevering door DLG zou kunnen plaatsvinden. Hiermee kan een deel van de ombuiging van
verwerving naar beheer worden ingevuld. Voorgesteld wordt om deze pilot in 2004 uit te voeren.
Hierover zal  een afzonderlijk voorstel worden ingediend.

Argumenten
Zie het verdelingsvoorstel. Particulier en agrarisch natuurbeheer vormt naast grondverwerving ten
behoeve van terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties een belangrijk instrument voor
realisatie van de provinciale natuurdoelstellingen.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Zie verdelingsvoorstel
Realisatie
De middelen worden jaarlijks ingezet m.n. in de vorm van exploitatie- en projectsubsidies
Communicatie
• persberichten in de regionale dagbladen en plaatselijke kranten
• Nieuwsbrief Particulier Natuurbeheer en
• Via het Platform Agrarisch natuurbeheer een brief naar betrokken partijen (platform deelnemers +

agrarische natuurverenigingen)
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Gedeputeerde staten,

Voorzitter, Mr. B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage Bestedingsvoorstel middelen coalitieakkoord 2003 ”Stimuleren particulier en agrarisch
natuurbeheer”.

Beleidstaak 2.5: Natuur en Landschap 2004-2007 Prestaties
Coalitieakkoord: Stimuleren particulier en agrarisch
natuurbeheer

€
500.000/jaar:
verdeling:

1. Voortzetting kadernotaproject witte gebieden beleid inclusief
medewerker agrarisch natuurbeheer (€ 45.000 medew.agr.nb bij
LBU) en € 50.000 projecten witte gebieden).

€ 95.000 Toename areaal en
kwaliteit
agr.natuurbeheer
Toename natuurkwaliteit
met name buiten EHS
stroomlijnen subsidie-
aanvragen en draagvlak-
vergroting

2. Voortzetting weidevogelcoördinator (bij LBU) €   65.000 Idem + toename areaal
(10%)
en kwaliteit van het
vrijwillig
weidevogelbeheer (totaal
14000 ha)

3. Subsidiëring stimuleringsprojecten bosomvorming t.b.v.
heideterreinen en heidecorridors particulieren

€ 70.000 Vergroting en verbinding
heideterreinen  (7 ha)

4. Subsidiëring (cofinanciering geïntegreerd bosbeheer
particulieren

€ 25.000 Vergroting areaal bos
met verhoogde natuur-
waarden (10 eigenaren,
250 ha).

5. Subsidiëring uitvoering ecologische verbindingszones € 150.000 22 km evz, 12
faunapassages, 44 ha
nieuwe natuur (mogelijk
door cofinanciering)

6. Subsidiëring overige projecten particulier/agrarisch
natuurbeheer

€ 45.000 Toename areaal met
particulier en agrarisch
natuurbeheer.

7. Uitvoering actieplan landschap €   50.000 Verbetering van de
landschapsstructuur

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 0,5 miljoen vooralsnog in één begrotingspost ”Stimuleren
particulier en agrarisch natuurbeheer” vast te leggen. Bij de besteding van de middelen wordt de in de
tabel (bijlage) weergegeven verdeling als richtinggevend aangehouden. In het kader van het
sturingsmodel landelijk gebied zal dit budget  t.z.t. gesplitst worden over de sectoren RNL en RUIG.


