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Titel : Aanpassing verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties 
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Inleiding 

In het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) en de Bestuursovereenkomst Inrichting 
Landelijk Gebied (ILG) tussen rijk en provincies krijgen de provincies op korte termijn ook de 
verantwoordelijkheid over de aankopen van natuurterreinen voor de particuliere terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten en Utrechts Landschap). Om deze 
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk over te dragen, vraagt LNV aan de provincies om de 
subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (kortweg PNB-
verordening) open te stellen. Daarnaast is het nodig dat de provincies een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen met Natuurmonumenten en de Landschappen. Deze 
ondertekening heeft in februari jl. plaatsgevonden. 
 
Op 24 september 2007 heeft u de subsidieverordening particuliere terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties vastgesteld. Dit was conform de oorspronkelijke planning van LNV, 
de provincies en andere betrokken partijen om de verantwoordelijkheid voor de aankoop van 
natuurterreinen per 1 oktober 2007 over te dragen van LNV aan de provincies. Doordat er 
interprovinciaal toch nog onduidelijkheden waren, is de overdracht uitgesteld. De oorspronkelijke 
verordening is dan ook nog niet in werking getreden.  
De verordening ligt nu opnieuw ter besluitvorming voor, omdat in de eerste plaats de 
inwerkingtredingsdatum onjuist is. Ten tweede zijn er nog enkele redactionele zaken gewijzigd. Ten 
derde is de toegankelijkheid van de verworven terreinen nu opgenomen in de verordening. Alle 
wijzigingen zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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Ontwerp-besluit 

Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 23 juni 2008 tot subsidiëring van particuliere 
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties voor de verwerving van natuurterreinen 
(Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG provincie 
Utrecht 2008). 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 februari 2008, afdeling ILG, nummer 
2008INT218084; 
 
Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;  
 
Besluiten:  
 
� De subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG 

provincie Utrecht 2008 opnieuw vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied 
 
Beoogd effect 
Zo spoedig mogelijk subsidies verstrekken op basis van de nieuwe regeling voor het aankopen van 
natuurterreinen. Daartoe moet de verordening op een aantal punten worden aangepast (zie bij 
Argumenten). 
 
Argumenten 
Datum inwerkingtreding wijzigen
In de vastgestelde verordening is uitgegaan van inwerkingtreding per 1/10/’07 (met terugwerkende 
kracht). Dit is niet realistisch gebleken, aangezien de formele overdracht van LNV per 1/3/’08 heeft 
plaatsgevonden. Hierop moet de verordening worden aangepast. 
 
Modelverordening gewijzigd
De modelverordening, waarop onze verordening gebaseerd is, is enigszins gewijzigd in de afgelopen 
maanden. Het gaat dan vooral om redactionele wijzigingen en veranderingen in de opmaak. Om 
ervoor te zorgen dat alle provinciale PNB-verordeningen zoveel mogelijk gelijk zijn, is het raadzaam 
onze verordening hierop aan te passen. 
 
Toegankelijkheid natuurterreinen
Tot nu toe regelden we de toegankelijkheid van natuurterreinen in de beschikking. Juridisch gezien is 
dit een verplichting waarvoor een grondslag is vereist in de verordening. Dit punt willen we daarom 
toevoegen aan de verordening. 
 
De nieuwe tekst van de verordening is opgenomen in bijlage 1. Voor een overzicht van de wijzigingen 
in de tekst, wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Financiën 
De middelen voor de verordening komen van het rijk en de provincie. De rijksmiddelen lopen via een 
leenfaciliteit bij het Groenfonds. De provinciale middelen lopen via de provinciale begroting. De 
aanpassing van deze verordening heeft geen gevolgen voor de middelen. 
 
Realisatie 
Als de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de aankopen van natuurterreinen van LNV naar 
de provincies is geregeld, kan de verordening van kracht worden na publicatie in het provinciaal blad.  
 
Communicatie 
De verordening wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. Als bekend is wanneer de verordening 
daadwerkelijk in werking treedt, zal een persbericht uitgaan. 

Bijlagen 
1 Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008 tot subsidiëring van 

particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties voor de verwerving van 
natuurterreinen. 
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2 Lijst van wijzigingen van de vastgestelde verordening uit 2007, ten opzichte van de nieuwe 
versie van 2008. 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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