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Lijst van wijzigingen van de vastgestelde verordening uit 2007, ten opzichte van de nieuwe versie van 
2008. 
 

1. Naam is gewijzigd van ‘Subsidieverordening natuurterreinen ILG’ in ‘Subsidieverordening 
particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG provincie Utrecht 2008’, 
zodat de naamstelling in alle provincies gelijk is. Daarmee is de verordening voor de 
aanvrager makkelijker terug te vinden. 

2. In artikel 1 is de definitie van het Groenfonds geschrapt, omdat het Groenfonds verder niet in 
de verordening wordt genoemd. 

3. In artikel 6, lid 3, onderdeel j zijn beëindigingskosten toegevoegd. Deze staan ook in de 
modelverordening van de gezamenlijke provincies. Met deze toevoeging sluiten we daar bij 
aan. 

4. Artikel 11 is toegevoegd. Hierin is de beslistermijn van GS opgenomen (13 weken). 
5. In artikel 15 is onderdeel a aangepast aan de nieuwe Pachtwet. Deze aanpassing werd in de 

oude versie van de verordening geregeld in lid d. Lid d is nu dan ook komen te vervallen. 
6. Aan artikel 16 is lid 3 toegevoegd, waarin staat dat een terrein toegankelijk moet zijn. Dit 

stond in de oude situatie in de beschikking. Juridisch gezien is dit een verplichting waarvoor 
een grondslag in de verordening is vereist. De formulering is overgenomen uit de 
Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht 2007 (art. 29, lid 1c). 

7. Artikel 20 is toegevoegd. Het betreft een zogenaamde hardheidsclausule waarbij GS in 
bijzondere gevallen op een aantal artikelen mag afwijken van de verordening. In de 
modelverordening zijn de opstellers vergeten dit op te nemen. 

8. Artikel 22 is toegevoegd. Tot het moment van openstelling van de regeling, zijn de artikelen 
over aankopen van natuurterreinen in de algemene subsidieverordening nog van toepassing. 
Met artikel 22 komen deze te vervallen. 

9. Artikel 23 is aangepast. Hierin stond in de oude versie dat de verordening met terugwerkende 
kracht op 1 oktober 2007 in werking zou treden. Aangezien LNV de verantwoordelijkheid 
voor de aankopen van natuurterreinen pas op 1 maart 2008 aan de provincies overdraagt, is het 
artikel daarop aangepast. 

10. In de toelichting is het stuk over de Pachtwet in artikel 15 verwijderd, aangezien de nieuwe 
Pachtwet nu van kracht is en het artikel hier ook al op is aangepast. 

11. De toelichting is uitgebreid met een stuk over de plaats van de regeling binnen het ILG en de 
financieringssystematiek. 


