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Inleiding

In het Coalitie-akkoord 2003-2007 is opgenomen dat de Reserve Aankopen Natuurterreinen in 2003 incidenteel
met € 2 mln. wordt aangevuld en dat in de periode 2004 t/m 2007 jaarlijks € 0,5 mln. aan deze Reserve wordt
toegevoegd. In bijgaande notitie treft u het bestedingsvoorstel aan.

In bijgaande notitie wordt aan de hand van de vergelijking van de prognose van de te verwachten uitgaven voor
aankoop en inrichting van nieuwe en bestaande natuur, PVG-subsidies voor particulier natuurbeheer en subsidies
ontpachtingen op landgoederen (zijnde de doelen waarvoor de Reserve wordt aangewend) en de beschikbare
middelen vastgesteld dat de benodigde middelen ten laste van de Reserve aankopen natuurterreinen
overeenkomen met de beschikbare middelen (nodig ca. € 7,35 mln. in de jaren 2004 t/m 2007).
Als de uitgaven van de Reserve voor de komende vier jaar precies volgens de inschatting  verlopen resteert er in
2007 een saldo van ca. € 0,35 mln.. Er wordt op gewezen dat er nog een PM-post is opgenomen voor de uitgaven
Inrichting nieuwe natuur. Daarnaast wordt opgemerkt dat de  uitgaven voor de grondverwerving per jaar sterk
kunnen fluctueren. Het resterende saldo wordt dan ook noodzakelijk geacht als buffer om voor deze periode van
vier jaar niet in de problemen te komen.

Hierbij treft u ter besluitvorming het bestedingsvoorstel aan.
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Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 mei 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 27 april 2004, dienst/sector Ruimte en Groen, sector
RNL, nummer 2004REG000370i;

Overwegende dat PS op 10 november 2003 besloten heeft stelposten uit het Coalitieakkoord voor
besluitvorming voor te leggen aan PS

Besluiten:

� ARTIKEL 1

Het bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord 2003 “Reserve aankopen natuurterreinen”vast te
stellen zoals weergegeven in de bijlage (notitie) bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Zie bijgaande notitie
Argumenten
Zie notitie
Kanttekeningen
1) Voor de inrichtingsbijdragen voor nieuwe natuur is naast een inschatting van de benodigde

middelen t/m 2007 een PM-post aangegeven.
2) De gemiddelde uitgaven per jaar van de Reserve voor wat betreft de aankopen subsidies kunnen

sterk fluctureren

Financiën
Zie notitie

Realisatie
Realisering EHS

Communicatie
Via persberichten

Bijlagen
Zie notitie
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Notitie Bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord 2003 Reserve Aankopen natuurterreinen

Inleiding

In het Coalitie-akkoord 2003-2007 is opgenomen dat de Reserve Aankopen Natuurterreinen in 2003 incidenteel
met € 2 mln. wordt aangevuld en dat in de periode 2004 t/m 2007 jaarlijks € 0,5 mln. aan deze Reserve wordt
toegevoegd. In deze notitie treft u het bestedingsvoorstel aan.

Beleidskader rond het aankopen van natuurterreinen

Het rijkskader voor de subsidiëring van aankopen vormt het Structuurschema Groene Ruimte.
Het provinciale beleidskader is het Beleidsplan Natuur en Landschap ( PS 1992) en het Plan Veiligstelling
Gebieden (PVG –PS 1996),  waarin het natuurbeleid van onze provincie nader wordt uitgewerkt en het
aankoopbeleid is vastgelegd.
Over de omvang en het tempo van de aankopen en de inrichting bestaan bestuurlijke afspraken met het IPO en
het ministerie van LNV (Convenant IPO-LNV 1997).

Uitgangspunt van rijks- en provinciaal beleid is de realisatie van de EHS in 2018. De afspraken van de
provincies met LNV en de middelen van LNV bepalen de benodigde middelen voor de aankopen.
Na aankoop vindt overdracht plaats aan en beheer door de terreinbeherende natuurbeschermings-organisaties Het
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Aankopen voor Staatsbosbeheer worden op grond
van de bestaande financieringsstructuur voor 100% door het rijk gefinancierd. Aankopen voor Het Utrechts
Landschap en Natuurmonumenten worden door rijk en provincie gezamenlijk gefinancierd, ieder voor de helft.
In het Hoofdlijnenakkoord voor het Kabinet CDA, VVD, D66 (2003) heeft een beleidsomslag plaatsgevonden.
Het rijk wil het particulier en agrarisch natuurbeheer intensiveren en de aankoop van natuurterreinen door de
terreinbeherende organisaties verminderen. Het ministerie van LNV gaat ervan uit dat het restant taakstelling
voor de realisatie van de EHS geschiedt voor 60% door aankoop t.b.v. terreinbeherende organisaties en 40%
door middel van particulier natuurbeheer.
Ook onze provincie hecht veel belang aan meer particulier natuurbeheer. In het Coalitie-akkoord van uw college
heeft het belang en het stimuleren van meer particulier natuurbeheer een prominente plaats.
In verband met deze beleidsomslag van het rijk kunt u een notitie tegemoet zien over de concrete doorwerking
van dit beleid in het provinciale beleid (doorwerking/wijziging in het PVG).  (NB zie ook het aanvullend memo
(bijlage).

Doelen Reserve aankopen natuurterreinen

In 1983 hebben PS besloten een Reserve Aankopen c.q. Veiligstellen Natuurterreinen te vormen.
De doelstelling van deze Reserve is het waarborgen van de continuering subsidiëring van aankopen en
inrichting natuurterreinen en projecten particulier natuurbeheer. Dit omdat de grondmarkt grote
fluctuaties laat zien en het hier gaat om een lange termijndoelstelling van beleid.

De provincie subsidieert ten laste van de Reserve aankopen natuurterreinen:

1) De aankoop van nieuwe en bestaande natuurterreinen door NM en HUL. De subsidiëring van aankopen
vormt verreweg de belangrijkste uitgavenpost ten laste van de Reserve. Over de omvang en het tempo van
de aankopen en de inrichting bestaan afspraken met het ministerie van LNV.De provincie heeft zich hieraan
gebonden. Deze afspraken bepalen de benodigde middelen voor de subsidiëring in de komende jaren. Deze
categorie kan worden gesplitst in aankopen nieuwe natuur en aankopen van bestaande natuur (zie prognose
hierna)

2) De inrichting van nieuwe natuur

3) Beheer van bestaande natuurterreinen door particuliere eigenaren (PVG-subsidies particulier
natuurbeheer).

4) Ontpachtingen op landgoederen
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In uw collegeprogramma 2004-2007 is aangegeven dat particulier natuurbeheer een speerpunt van beleid is.
Particulier natuurbeheer kan ontpachting ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe natuur op
landgoederen noodzakelijk maken. Verwezen wordt in dit verband naar de door uw college  vastgestelde
notitie “Ontpachting op landgoederen”(GS 13 januari 2004, commissie Ruimte en Groen 2 februari 2004).
Met de notitie Ontpachtingen is besloten om de in de toekomst mogelijk te verstrekken ontpachtingsbijdrage
te dekken ten laste van de Reserve aankopen natuurterreinen. Incidenteel is nu eenmaal een subsidie
verleend voor een ontpachtingsbijdrage op een landgoed voor het realiseren van nieuwe natuur (GS 16 juli
2002 Landgoed Vollenhoven, commissie Ruimte en Groen 5 september 2002).

Het PVG en de Reserve Aankopen natuurterreinen dienen formeel nog te worden aangepast op dit nieuwe
beleid. Hiertoe zal  een notitie aan u worden voorgelegd.

Indicatoren voor maatschappelijk effect
Het aantal hectaren dat in eigendom komt van natuurbeschermingsorganisaties neemt toe (ca. 1500 ha. over vier
jaar).
Het aantal hectaren waarvoor een contract met particuliere beheersorganisaties is afgesloten neemt toe.

(Indicatoren voor) provinciale producten
- de oppervlakte bos-en natuurgebied die met behulp van een provinciale aankoopsubsidie in eigendom komt

van particuliere natuurbeschermingsorganisaties (de Stichting Het Utrechts Landschap en de Vereniging
Natuurmonumenten)

- de oppervlakte particulier bos-en natuurgebied in de EHS, waar door middel van particulier natuurbeheer de
natuurdoelen volgens de Utrechtse natuurdoeltypenkaart worden gerealiseerd.

- De trimesterrapportage grondverwerving van de Dienst Landelijk Gebied;
- Een in 2003 op te stellen evaluatie van de “Beleidsregels particulier natuurbeheer bos-en natuurterreinen

EHS”(nb deze evaluatie wordt binnenkort aan u aangeboden).

Prognose uitgaven

1) Uitgaven aankoop nieuwe en bestaande natuur

Het budget van LNV voor de aankoop van nieuwe en bestaande natuur is richtinggevend voor ons budget (ons
budget is complementair aan het rijksbudget). Voor 2004 t/m 2007 heeft LNV (Begroting LNV 2004)  totaal €
605 mln. beschikbaar voor de aankoop van “nieuwe en bestaande natuur “ t.b.v. de realisatie van de EHS. De
afgelopen jaren werd van de landelijk beschikbare middelen steeds ruim 10% aan de provincie Utrecht
toegedeeld. Uitgaande hiervan zal tussen 2004 t/m 2007 van de € 605 mln. ca. € 60 mln. aan de provincie
Utrecht worden toegedeeld.
Aan de aankopen van “nieuwe en bestaande natuur” draagt de provincie Utrecht gemiddeld ca. 8% bij. Dit
betekent dat onze provincie complementair aan de rijksmiddelen ca. € 4,8 mln. (over de jaren 2004 t/m 2007)
dient bij te dragen aan de aankopen van nieuwe en bestaande natuur, dus gemiddeld ca. € 1,2 mln. per jaar. Gelet
op de omslag van het rijksbeleid naar meer particulier natuurbeheer voor bestaande natuur is de verwachting dat
het rijk niet of nauwelijks bestaande natuur zal subsidiëren (alleen zeer belangrijke, strategische aankopen zullen
door het rijk nog worden gesubsidieerd). Het budget van € 1,2 mln. per jaar zal naar verwachting daarom
voornamelijk worden besteed aan de aankopen t.b.v. nieuwe natuur.
(NB De omslag betekent dat de provincie voor de langere termijn (tot en met 2018) minder geld hoeft te
besteden aan de realisatie van nieuwe natuur, in concreto de aankoop van gronden. Dit is echter voor de korte
termijn (tot en met 2007) niet het geval. Het kabinet Balkenende II heeft nl. ook besloten structureel extra geld
beschikbaar te stellen voor de realisatie van de EHS. In de periode tot en met 2007 zal een belangrijk deel van dit
geld (ca. € 250 mln.) worden ingezet voor grondaankopen nieuwe natuur. Dit heeft tot gevolg dat de benodigde
provinciale middelen voor grondaankopen nieuwe natuur, ondanks de omslag van het rijksbeleid, in ieder geval
tot en met 2007 zelfs toenemen ten opzichte van eerder gemaakte inschattingen voorafgaande aan het Coalitie-
akkoord).

De provincie dient echter wel rekening te houden met uitgaven voor bestaande natuur.
Hieronder volgt een inschatting van de uitgaven voor aankopen bestaande natuur.

Uitgaven aankopen bestaande natuur

• Uitgaven grondverwerving project Hart van de Heuvelrug
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Op basis van het beleid voor het gebied Hart van de Heuvelrug (Agenda 2010 project Hart van de Heuvelrug)
dient rekening gehouden te worden met uitgaven voor strategische aankopen bestaande natuur voor dit gebied.
Dit betreft in het bijzonder de westelijke groene corridor en de corridor Bosch en Duin. Deze aankopen maken
vooralsnog geen onderdeel uit van een cluster van rode en groene projecten in het kader van het project Hart van
de Heuvelrug. Naar verwachting zullen deze pas over een aantal jaren in een cluster kunnen worden
ondergebracht. Het is van groot belang kansen die zich op korte termijn voordoen te benutten. Dit is mogelijk
door de aankopen uit de Reserve te financieren.
De verwachting is dat voor de realisering van deze corridors in de periode t/m 2007 ca. 50% van de benodigde
gronden kunnen worden aangekocht. De inschatting is dat het in totaal om ca. 17 ha. gaat en dat de totale kosten
ca. € 1,3 mln. zullen bedragen, waarvan ca. € 0,85 mln. voor de grondaankopen en ca. € 0,45 mln. voor sloop en
herinrichtingsmaatregelen. De kosten voor de periode t/m 2007 komen daarmee uit op ca. € 0,65 mln. In principe
vallen deze uitgaven niet onder de aankoopsubsidieregeling van het rijk. Er wordt naar gestreefd om in het kader
van het Hart van de Heuvelrugproject voor corridorgronden een uitzondering te maken. Het is mogelijk dat het
rijk dan 50% bij gaat dragen aan deze kosten. In de uitgaven is hier echter geen rekening mee gehouden.

Prognose benodigde middelen aankopen bestaande natuur Hart van de Heuvelrug totaal ca. € 0,65 mln..

• Uitgaven  voor aankopen van af te stoten defensieterreinen

Rekening gehouden moet worden met uitgaven voor de aankoop van defensieterreinen die door het ministerie
van Defensie worden afgestoten. De afspraak met het ministerie van Defensie is dat defensieterreinen die door
Defensie worden afgestoten tegen maximaal de natuurwaarde worden verkocht en overgedragen worden aan de
natuurbeschermingsinstanties met subsidie van het rijk en de provincie. Op de nominatie voor afstoting t/m 2007
staat het terrein Austerlitz, gemeente Zeist.

Prognose benodigde middelen ca. € 0,1 mln..

• Overige aankopen bestaande natuur

Rekening dient tevens gehouden te worden met overige strategische afrondingsaankopen bestaande natuur, b.v.
uitgaven voor realisering van ecologische verbindingszones. Deze uitgaven worden geschat op ca. € 0,1 mln..

2) Inrichting nieuwe natuur

In principe valt de inrichting van nieuwe natuur onder het Programma Beheer van LNV. In bepaalde gevallen (in
bestaande landinrichtingsprojecten en indien de inrichtingskosten hoger zijn dan de maximumbijdragen volgens
het Programma Beheer) zal de provincie echter nog wel moeten bijdragen. Dit ook om de gebiedsgerichte
processen te kunnen bevorderen (b.v. project Hart van de Heuvelrug, De Venen). Een inschatting is moeilijk te
geven. Bekend is dat voor de inrichtingskosten voor het gebied Uiterwaarden Vianen een bijdrage van de
provincie wordt gevraagd. Het betreft een gebied van ca. 110 ha., de inrichting zal vanaf 2006 uitgevoerd moeten
worden. De inrichtingskosten bedragen totaal ca. € 13,4 mln. Voor de provincie wordt een bijdrage van 1/3 deel
gevraagd, dus ca. € 4,4 mln.. Discussie over de bijdrage is nog gaande. De kosten zullen naar de mening van de
provincie voor een groot deel voor rekening van Rijkswaterstaat (Ruimte voor de Rivier) moeten komen.
De uitgaven voor de inrichting worden vooralsnog begroot op ca. € 0,5 mln.+ een PM-post voor bijdragen voor
overige inrichtingskosten.

3) PVG-subsidies particulier natuurbeheer

Voor de PVG-subsidies is in 2004 € 103.200,= , in 2005 € 106.600,= en in 2007 € 110.000,= beschikbaar (het
budget loopt t/m 2007 op met € 3.400,= per jaar). Op basis van de verstrekte subsidies PVG van de afgelopen
twee jaar en de prognose over de subsidies  voor de  komende jaren is de verwachting dat dit budget de komende
jaren wordt uitgeput. Daarmee geeft uw college dan ook daadwerkelijk uitvoering aan het “nieuwe” beleid om
particulier natuurbeheer te stimuleren.

3) Subsidies ontpachtingen

De inschatting voor de subsidies voor de ontpachting van landbouwgrond op landgoederen ten behoeve van de
realisatie van nieuwe natuur is dat hiervoor een bedrag van ca. € 0,2 mln. per jaar nodig zal zijn. Hierbij is
uitgegaan van realisatie van ca. 35 ha nieuwe natuur per jaar op landgoederen.
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In onderstaande tabel is een inschatting van de uitgaven  t.l.v. de Reserve aankopen natuurterreinen opgenomen.

 Uitgaven/subsidies t.l.v. Reserve
T/m 2007

Provinciale
subsidie per
jaar

Overig t/m
2007

Aankopen nieuwe natuur € 1,2 mln.
Aankopen bestaande natuur
• t.b.v. project Hart van de Heuvelrug
• t.b.v. de aankoop van defensieterreinen
• t.b.v. de aankoop van overige bestaande

natuur

€ 0,65 mln
€ 0,1 mln
€ 0,1 mln

Inrichting nieuwe natuur 0,5 + PM
PVG-subsidies beheer particulieren € 0,1 mln.
Ontpachtingen t.b.v. nieuwe natuur € 0,2 mln.
Totaal subsidies t.l.v. Reserve € 1,5 mln. € 1,35 mln.

Inschatting totaal benodigd t/m 2007 € 7,35 mln.

Beschikbare middelen in Reserve aankopen natuurterreinen volgens huidige afspraken

De jaarlijkse (structurele) storting in de Reserve bedraagt voor 2004  € 1,08 mln.. Van 1998 t/m 2002 bedroeg de
jaarlijkse storting € 0,68 mln.. Bij de begroting 2003 is besloten tot een jaarlijkse extra storting van € 0,4 mln.
(t/m 2006).
Voorts is met het Coalitie-akkoord van het nieuwe college in 2003 (Uitvoeringsprogramma Coalitie-akkoord)
een extra storting gedaan van € 2 mln. (waarvan € 0,5 mln. voor de Groene Diensten) in 2003 en is vanaf 2004
een extra jaarlijkse storting voorzien van € 0,5 mln. t/m 2007. De incidentele extra storting, beschikbaar gesteld
vanuit de middelen Coalitieakkoord was bedoeld om een bodem in de Reserve te leggen, omdat deze nl.
nagenoeg was uitgeput (bij Jaarrekening 2002).

Financieel overzicht Reserve aankopen natuurterreinen over de jaren 2004 t/m 2007

Stand van zaken per 1-1-2004:                                                  € 1,8 mln.
(nb in 2003 is de extra storting van € 2,0 mln. uit
het Coalitieakkoord  gedaan; ; dit bedrag is excl. de middelen voor
de Groene Diensten: In het kader van het Coalitie-akkoord van uw
College is afgesproken om van de extra storting in de Reserve aankopen
Natuurterreinen van € 2 mln. een bedrag van € 0,5 mln. te benutten voor de
Groene Diensten

Totaal stortingen 2004 t/m 2007 ( 3 x  € 1,58 mln + 1 x € 1,18 mln)               €  5,9 mln.

Opgebouwd uit:
• € 348.000,= structurele storting
• € 333.000,= “
• € 400.000,= extra t/m 2006)
• € 500.000,= extra Coalitie-akkoord (2004 t/m 2007)

Totaal beschikbaar t/m 2007 € 7,7 mln.

Totaal ingeschatte uitgaven 2004 t/m 2007   € 7,35 mln. (zie tabel)

Geconcludeerd wordt dat de prognose van de (minimaal) benodigde middelen t.l.v. de Reserve aankopen
natuurterreinen van 2004 t/m 2007 overeenkomt met de beschikbare middelen.
Als de uitgaven van de Reserve voor de komende vier jaar precies volgens de inschatting  verlopen resteert er in
2007 een saldo van ca. € 0,35 mln.. Er wordt op gewezen dat er nog een PM-post is opgenomen voor de uitgaven
Inrichting nieuwe natuur. Daarnaast wordt opgemerkt dat de  uitgaven voor de grondverwerving per jaar sterk
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kunnen fluctueren. Het resterende saldo wordt dan ook noodzakelijk geacht als buffer om voor deze periode van
vier jaar niet in de problemen te komen.

Bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord Reserve aankopen natuurterreinen

1) Voorgesteld wordt als bestedingsvoorstel van de extra middelen uit het Coalitieakkoord 2003 uit te gaan van
de prognose voor de uitgaven van de Reserve Aankopen natuurterreinen (zie hiervoor).

2) Voorgesteld wordt de uitgaven voor de Groene Diensten ten laste van de Reserve Aankopen natuurterreinen
te laten komen en dit bedrag op te splitsen in 4 jaarlijkse bedragen van € 0,125 mln. De discussie over de
besteding en invulling van de Groene Diensten loopt nog. Later in dit jaar zal aan u een voorstel over de
concrete besteding van deze middelen aan u worden voorgelegd (nb in het hierboven aangegeven overzicht
zijn deze middelen buiten beschouwing gelaten).

Voorgesteld wordt in te stemmen met dit bestedingsvoorstel.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Datum : 27 april 2004

Aan PS

Van G. Hibma Tel.: 3318

Onderwerp Aanvullende informatie bij het Statenvoorstel Besteding middelen Coalitie-akkoord inzake
Reserve Aankopen natuurterreinen

Het volgende wordt opgemerkt over de gevolgen voor de provincie van de omslag in het rijksnatuurbeleid. Met
Balkenende I en II heeft een omslag plaatsgevonden in het rijksnatuurbeleid. Van de nog resterende taakstelling
(per 1-1-2004) voor nieuwe natuur (de uitbreiding van natuur binnen de EHS) zal minder via aankoop van
gronden worden gerealiseerd en meer via particulier natuurbeheer; 60% van de restanttaakstelling zal in de
periode tot en met 2018 via grondaankopen worden gerealiseerd en 40% via particulier natuurbeheer. Volgens de
bestaande afspraken tussen rijk en provincies financieren rijk en provincies gezamenlijk de grondaankopen; het
rijk voor gemiddeld ca. 92% en de provincies voor gemiddeld 8%. Particulier natuurbeheer wordt volledig door
het rijk gefinancierd.

Deze omslag betekent dat de provincie voor de langere termijn (tot en met 2018) minder geld hoeft te besteden
aan de realisatie van nieuwe natuur, in concreto de aankoop van gronden. Dit is echter voor de korte termijn (tot
en met 2007) niet het geval. Het kabinet Balkenende II heeft nl. ook besloten structureel extra geld beschikbaar
te stellen voor de realisatie van de EHS. In de periode 2004 tot en met 2007 zal een belangrijk deel van dit geld
(ca. € 250 mln.) worden ingezet voor grondaankopen nieuwe natuur. Dit heeft tot gevolg dat de benodigde
provinciale middelen voor grondaankopen nieuwe natuur, ondanks de omslag van het rijksbeleid, in ieder geval
tot en met 2007 zelfs toenemen ten opzichte van eerder gemaakte inschattingen voorafgaande aan het Coalitie-
akkoord.

De omslag in het rijksnatuurbeleid houdt ook in dat veel minder bestaande natuur binnen de EHS zal worden
aangekocht; alleen zeer belangrijke, strategische aankopen zullen door het rijk nog worden gesubsidiëerd. In lijn
hiermee wordt ingeschat dat in vergelijking met eerder gemaakte inschattingen de benodigde provinciale
middelen in de periode 2004 tot en met 2007 wel aanzienlijk lager uitvallen (€ 0,85 mln. in plaats van € 3,0 mln.
voor de periode 2004 tot en met 2007).

Het totaal resultaat hiervan is dat de benodigde provinciale middelen voor de subsidiëring van aankopen van
nieuwe en bestaande natuur gezamenlijk, nauwelijks verschillen van eerder gemaakte inschattingen
voorafgaande aan het Coalitie-akkoord en de in bijgaand bestedingsvoorstel geraamde uitgaven t.l.v. de Reserve
aankopen natuurterreinen (blijven) overeenkomen met de in de komende jaren beschikbare middelen in de
Reserve.


