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Inleiding 
 
Op 21 augustus 2007 is door GS het Subsidiekader ILG/AVP, als bedoeld in art. 2 van de 
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 (Silg) vastgesteld. In het 
gewijzigde subsidiekader is paragraaf 1.1.1.1 “grondverwerving EHS” komen te vervallen en is 
aangekondigd dat er een aparte verordening komt voor de grondverwerving, los van de Silg. De reden 
voor het niet opnemen van de regeling grondverwerving in de Silg is dat de regeling slechts voor drie 
partijen (Het Utrechts Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en het Waterschap) toegankelijk 
is. Dit is anders dan in het Silg, dat voor meerdere partijen toegankelijk is.  
De regeling is identiek aan de eerdere regeling grondverwerving met uitzondering van twee punten: 

1) het kunnen verlenen van subsidie aan het Waterschap voor het aankopen van gronden langs 
een aantal beken in het Valleigebied voor natuurdoeleinden.  

2) Het kunnen aanwenden van middelen voor de aankoop van ruilgronden door DLG (BBL) voor 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit geeft een extra stimulans voor de realisatie van de 
EHS en is ook opgenomen in de modelverordening die in IPO-verband is opgesteld. 
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besluit 

Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 24 september 2007 tot subsidiëring van de 
verwerving van natuurterreinen (Subsidieverordening natuurterreinen ILG provincie Utrecht 2007) 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2007, afdeling ILG, nummer; 
2007INT201012 
 
Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied; 
 
Besluiten:  
 
� De subsidieverordening natuurterreinen ILG provincie Utrecht 2007 vast te stellen 
� Voordat Gedeputeerde Staten overgaan tot onttrekkingen uit de Reserve Aankopen 

Natuurterreinen voor subsidies aankopen natuurterreinen wordt een voorhangprocedure 
gehanteerd. Deze procedure houdt in dat Gedeputeerde Staten een voorstel in het licht van de 
Subsidieverordening natuurterreinen toezendt aan Provinciale Staten door toezending aan de 
commissie RGW. Indien de commissie RGW over het voorstel van gedachten wenst te wisselen 
met Gedeputeerde Staten dient zij dit 14 dagen na ontvangst van het voorstel kenbaar te maken 
aan Gedeputeerde Staten. Indien de commissie RGW kenbaar maakt aan Gedeputeerde Staten 
geen behoefte te hebben aan een discussie of binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel niet 
reageert op het voorstel, krijgen Gedeputeerde Staten de bevoegheid om conform haar voorstel 
over te gaan tot uitvoering. Indien in een bijzondere situatie de voorhangprocedure zou leiden tot 
het niet kunnen verwerven van natuurterreinen dan kunnen Gedeputeerde Staten zonder het 
hanteren van de voorhangprocedure over gaan tot onttrekking uit de Reserve. Gedeputeerde Staten 
stellen Provinciale Staten van een dergelijke situatie per omgaande onder vermelding van de 
redenen op de hoogte. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Toelichting en argumenten  
 

Reserve aankopen natuurterreinen

In de Nota ’herijking reserves en voorzieningen’ (PS 2005BEM20) is aangegeven dat GS de 
commissie Ruimte en Groen (nu commissie RGW) hoort, alvorens te mogen beslissen over het al dan 
niet aanwenden van middelen uit de reserves. In de praktijk is dit niet adequaat gebleken, gelet op 
slagvaardig handelen en omdat het hier om reeds vastgesteld beleid gaat. Vandaar dat nu voorgesteld 
wordt GS te mandateren tot het nemen van dergelijke beslissingen. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 4 lid 4 en art. 11 lid 3, van de Wet Inrichting Landelijk Gebied. 
 
Beoogd effect 
Eenduidige regeling voor subsidiëring van aankopen natuurterreinen. 
 
Achtergrondinformatie  

Kanttekeningen 
 
Financiën 
Vanaf 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in werking getreden. De 
provincies hebben hiermee de beschikking gekregen over een budget voor grondverwerving voor de 
realisatie van de EHS. Het beschikbare budget voor grondverwerving EHS in de ILG-periode (2007-
2013) is opgebouwd uit drie componenten: 
1. Het ILG-budget; 
2. Het PNB-budget (NB PNB staat voor Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties); 
3. De autonome provinciale middelen voor de grondverwerving: de ‘Reserve aankopen 

natuurterreinen’ en de ‘Reserve knelpunten landelijk gebied’. Daarnaast wordt het 
Reconstructiebudget aangewend voor aankopen voor het Waterschap.  

 
Ad 1)  
Uit het eerst genoemde budget worden grondaankopen voor Staatsbosbeheer (SBB) betaald.  
Verwerving vindt plaats door DLG in opdracht van de provincie. 
De Rijksbijdrage bedraagt € 19,83 mln. voor de periode 2007-2013. 
De verplichte provinciale cofinanciering voor deze periode bedraagt € 9,35 mln. 
 
Ad 2) 
Het PNB-budget (bestaande uit rijksmiddelen en provinciale middelen) is bestemd voor aankopen, 
zijnde niet bestaande natuur, door de Vereniging Natuurmonumenten (NM) en Het Utrechts 
Landschap. 
Voor de periode 2007-2013 is € 30,6 mln beschikbaar (voor 2007 is er € 7.058.494 beschikbaar).  
 
Ad 3)  
Het derde budget is bedoeld voor aankopen bestaande natuur en het oplossen van knelpunten in de 
EHS (aankopen bebouwing/sanering bedrijven ed.).  
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De ‘Reserve aankopen natuurterreinen’ heeft als doelstelling het subsidiëren van aankopen van 
aangewezen natuurterreinen mogelijk te maken, zonder schommeling in de jaaruitgaven. Uit deze 
Reserve wordt de provinciale bijdrage van 50% voor bestaande natuur gefinancierd. De andere 50% 
wordt betaald uit het PNB-budget (zie onder 2).  
NB Voor bestaande natuur zijn de middelen beperkt. Landelijk is € 35 mln. beschikbaar voor de 
gehele ILG-periode. Deze middelen zijn opgenomen in het PNB-budget. 
Momenteel is nog € 6.6 mln beschikbaar binnen de Reserve Aankopen natuurterreinen. 
 
De ‘Reserve knelpunten landelijk gebied’ is een aanvullend financieel middel (ingesteld door PS in 
2001) en kan worden benut in knelpuntsituaties bij beoogde functieverandering richting natuur om 
EHS-oplossingen te bereiken.  
Deze reserve heeft een tijdelijk karakter (en loopt t/m 2007). 
Momenteel is nog  € 0,771 mln beschikbaar binnen deze reserve. 
 
Het Reconstructiebudget wordt aangewend om aankopen voor het Waterschap te financieren. 
 
Juridisch 
 
Europa 
 
Mandaat 
 
Realisatie 
Na vaststelling door PS wordt de verordening gepubliceerd. 
 
Communicatie 
 

Bijlagen 
1) Verordening van provinciale staten van Utrecht van 24 september 2007 tot subsidiëring van de 

verwerving van natuurterreinen 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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