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Bijlage: Rapportage natuur en landschap 2003

Inleiding

In 1997 hebben PS besloten (R&G-4/1997) met ingang van 1998 de verantwoordingen over de
beleidstaak natuur en landschap gebundeld aan te bieden via een Rapportage natuur en landschap, als
onderbouwing van de Jaarrekening. In deze Rapportage wordt ook de invulling van de
natuursponsoring door de Stichting Landschapsbeheer Utrecht (LBU) verantwoord. Op basis van de
vaststelling vindt dan, zoals gebruikelijk, de toekenning (achteraf) plaats van de daartoe beschikbare
gelden (PS R&G-10/1996).
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 18 mei 2004, dienst/sector Ruimte en Groen, sector RLU
nummer 2004REG000879i;

Overwegende
dat PS in 1997 (PS R&G-4/1997) heeft besloten om met ingang van 1998 de verantwoordingen over
de beleidstaak natuur en landschap gebundeld aan te bieden via een Rapportage natuur en landschap,
als onderbouwing van de Jaarrekening.
dat PS in 1996 (PS R&G-10/1996) heeft besloten dat in deze Rapportage ook de invulling van de
natuursponsoring door de Stichting Landschapsbeheer Utrecht (LBU) wordt verantwoord en op basis
van deze rapportage, de toekenning van de daartoe beschikbare gelden plaatsvindt.

Besluiten:

� ARTIKEL 1
Voor 2003 € 22.689,= op basis van de verantwoording van Stichting Landschapsbeheer Utrecht
(LBU), neergelegd in de Rapportage natuur en landschap 2003, aan de Stichting LBU toe te kennen
inzake de Subsidieregeling Landschapsbeheer Utrecht aanvulling natuursponsoring.

ARTIKEL 2
Overigens de Jaarrapportage natuur en landschap 2003 voor kennisgeving aan te nemen (als
onderbouwing van de Jaarrekening 2003).

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Zie bijgaande Verantwoording

Argumenten
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën

Realisatie

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
Zie Verantwoording

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter, Mr. B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma


