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Bijlage 1  
Stand van zaken met betrekking tot de actiepunten uit de Notitie Stimuleren Particulier en Agrarisch 
Natuurbeheer (vastgesteld door GS 11 januari 2005) 
 
1 Stimuleren kwantiteit

1.1. Aanpassing van wetten en regelgeving 
 
1. Aanpassen van de Natuurschoonwet (NSW), zodanig dat 

nieuwe natuurgebieden waar een SN-contract voor is afgesloten 
worden aangemerkt als natuurgebied in de NSW;  

Uitgevoerd 

2. Duidelijkheid geven over de fiscale vrijstelling van de 
verschillende SN-subsidies; 

Deels uitgevoerd 
 
Functieverandering: vrijstelling 
Inrichting en beheer: nog niet 
duidelijk 

3. Wijzigen van de fiscale regels zodanig dat ondernemers die bij 
bedrijfsbeëindiging hun grond omvormen in nieuwe natuur niet 
hoeven af te rekenen met de fiscus; 

Onbekend 

4. Aanpassen van de Boswet of de uitvoering daarvan. Hierbij 
gaat het om een aanpassing van de compensatieregels, zodat 
heideherstel via bosomvorming mogelijk wordt. Veel projecten 
particulier natuurbeheer op het gebied van heideherstel kunnen 
nu niet worden uitgevoerd; 

Uitgevoerd 

5. Aanpassen en vereenvoudigen van de regeling. Hoewel de 
laatste jaren veel vereenvoudigingen zijn doorgevoerd blijft de 
regeling als geheel genomen tamelijk ondoorgrondelijk met als 
gevolg de nodige onduidelijkheid en onzekerheid bij kandidaten 
en veel kosten voor adviseurs; 

Deels uitgevoerd 
 
Verdere vereenvoudiging in het 
nieuwe subsidiestelsel 

6. Verhogen van de beheerssubsidie: vanuit een agrarische 
uitgangssituatie zal de beheerder in de meeste gevallen na 6 jaar 
aangewezen zijn op de zogenaamde basispakketten. De 
beheersvergoedingen daarvoor zijn te laag.  

Niet uitgevoerd 
 
Wordt meegenomen in het 
nieuwe subsidiestelsel 

1.2. Omslag van minder verwerving naar meer particulier natuurbeheer 
 
7. In overleg met betrokken partijen quick-scans maken per 

deelgebied (interne actie RLO); 
Uitgevoerd 
 

8. Provinciaal beleidskader opstellen voor 1 maart 2005; Uitgevoerd 
9. Afrondingswensen van particulieren en van 

natuurbeschermingsorganisaties tot uiting laten komen in de 
realisatiestrategieën; 

Uitgevoerd 

10. Overdracht-uitruil bestaande eigendommen tussen particulieren 
en natuurbeschermingsorganisaties bespreekbaar maken om 
hiermee goed functionerende beheerseenheden te creëren;  

Uitgevoerd 
 
Er heeft een ruiling 
plaatsgevonden tussen landgoed 
Huis te Maarn en 
Natuurmonumenten 

11. Zo nodig het Plan Veiligstelling Gebieden EHS herzien; Niet nodig 
12. Acquisitie, voorlichting en aanvraagbegeleiding particulier Uitgevoerd 



natuurbeheer concentreren in de gebieden met realisatiestrategie 
beheer. 

 

1.3. Omslag van minder verwerving naar meer agrarisch natuurbeheer 
 

13. In overleg met LNV, vooruitlopend op een nog op te stellen 
landelijk beleidskader voor het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer met agrariërs en/of agrarische natuurverenigingen 
op een aantal locaties begrensde nieuwe natuur met geplande 
droge natuurdoeltypen SAN-contracten (met rijksmiddelen) af 
te sluiten met een looptijd van 10 jaar (dit is in de huidige 
regeling nog niet mogelijk).  

Niet uitgevoerd 
 
Verlenging van de contractduur 
stuit op Europese bezaren. 
Landelijk kader nog niet 
verschenen 

14. Aanpassen van de natuurgebiedsplannen, zodat onder 
voorwaarden SAN-pakketten kunnen worden afgesloten in 
bepaalde gebieden nieuwe natuur; 

Niet uitgevoerd 
 
Wordt meegenomen in nieuwe 
natuurgebiedsplan 

15. Bewerkstelligen dat het rijk de maximale contractduur van de 
SAN (in begrensde nieuwe natuur) wijzigt in 10 jaar of langer. 

Niet uitgevoerd 
 
Zie 13 

1.4. Aanpassen natuurgebiedsplannen 
 
16. Gedeeltelijke herziening van natuurgebiedsplannen m.b.t. 

breedte zoekzones ecologische verbindingszones; 
Uitgevoerd 

17. Gedeeltelijke herziening van natuurgebiedsplannen voor 
overige kleine wijzigingen. 

Uitgevoerd 

1.5. Subsidie functieverandering en vergoeding waardeverlies t.b.v. kleine landschapselementen 
buiten begrensde nieuwe natuur  
 
18. Bij de experimenten groene diensten nagaan of, en zo ja op 

welke wijze hiervoor subsidie voor functieverandering kan 
worden verstrekt;  

Uitgevoerd 

19. Bij de evaluatie van de KLE bezien of de regeling KLE op dit 
punt moet worden aangepast. 

Uitgevoerd 
 
Provinciale KLE regeling is 
aangepast 



1.6. Subsidie functieverandering ecologische verbindingen 
 
20. Waardedaling en inrichtingskosten vergoeden van stroken of 

stapstenen in ecologische verbindingszones. Het betreft 
onderdelen van maximaal 30 m breed en maximaal 0,5 ha 
groot. De kosten kunnen (gedeeltelijk) worden gedekt uit de 
Reserve Aankopen c.q. Veiligstellen Natuurterreinen. Hiervoor 
wordt in 2005 een voorstel uitgewerkt. Voor het beheer kan de 
eigenaar een beroep doen op de landschapssubsidie van de SN 
of de KLE; 

Uitgevoerd 
 
Zie 19 

21. Bij de experimenten groene diensten nagaan of, en zo ja op 
welke wijze hiervoor  subsidie voor functieverandering kan 
worden verstrekt; 

Uitgevoerd 
 
Zie 19 

22. Aanpassen beleidsregels particulier natuurbeheer; Uitgevoerd 
23. Bij de evaluatie van de KLE bezien of de regeling KLE op dit 

punt moet worden aangepast. 
Uitgevoerd 
 
Zie 19 

1.7. Continueren voorlichting 
 

24. Continueren provinciaal aanspreekpunt particulier natuurbeheer; Uitgevoerd 
25. Het maken van een folder. De provincie heeft najaar 2004 de 

folder ”Van landbouw naar natuur met de Subsidieregeling 
Natuurbeheer” gemaakt en op ruime schaal verspreid en zal 
deze zonodig actualiseren; 

Uitgevoerd 

26. Het regelmatig uitbrengen van de Nieuwsbrief particulier 
natuurbeheer; 

Uitgevoerd 

27. Via internet beschikbaar stellen van kaarten van begrensde 
gebieden, zodat kandidaten kunnen zien of zij in aanmerking 
komen voor de Subsidieregeling Natuurbeheer;  

Uitgevoerd 

28. Aanschrijven grondeigenaren in de nog aan te wijzen gebieden 
met de realisatiestrategie beheer. In het najaar van 2004 is dit 
door de provincie voor het eerst gedaan langs de Hollandse 
IJssel. In 2005 zal dit voor andere gebieden plaatsvinden. 

Uitgevoerd 
 
In 2006 en 2007 heeft een 
landelijke 
voorlichtingscampagne 
plaatsgevonden waarbij de 
betreffende eigenaren zijn 
aangeschreven. 

1.8. Intensiveren acquisitie en aanvraagbegeleiding   Uitgevoerd 
 



1.9. Dienst Landelijk Gebied en Landschapsbeheer Utrecht 
 
29. Benaderen individuele kandidaten door DLG. De provincie 

verwacht van de aankopers en kavelruilcoördinatoren van DLG 
dat zij particulier natuurbeheer als één van de opties naar voren 
brengen. In gebieden met een beheersstrategie is het de eerste 
optie; in gebieden met een verwervingsstrategie is het een 
tweede optie (vangnet). De provincie zal dit vastleggen in de 
prestatieovereenkomst met DLG; 

Niet uitgevoerd 

30. Inzetten provinciaal aanspreekpunt particulier natuurbeheer 
voor individuele advisering aan de keukentafel en in het veld; 

Uitgevoerd 

31. Aanvraagbegeleiding door DLG. Op verzoek van de aanvrager 
kan DLG inmiddels  nauwer betrokken worden bij de 
voorbereiding van een aanvraag met als doel een groter aandeel 
technisch correcte aanvragen; 

Uitgevoerd 

32. Benaderen groepen in gebieden van beperkte omvang. Dit 
betreft het benaderen en samenbrengen van de eigenaren van 
een klein gebied of (deel van) een ecologische verbindingszone. 
Voor dit gebied worden de natuurdoelen en de daarvoor 
benodigde inrichtingsmaatregelen concreet gemaakt en de 
regeling uitgelegd. Daarna kunnen individuele wensen en 
voorwaarden van de eigenaren uitgewisseld en samengebracht 
worden. Dit kan bijvoorbeeld ook leiden tot kavelruil en 
gezamenlijke afspraken over het beheer. Naast particulier 
natuurbeheer is ook aankoop door DLG een optie en in 
bepaalde gebieden agrarisch natuurbeheer (zie omslag). Bezien 
moet worden of hierbij op projectbasis intermediairen kunnen 
worden ingeschakeld;. 

Deels uitgevoerd. 
 
In de Gelderse Vallei heeft het 
Waterschap Vallei en Eem 
dergelijke acties uitgevoerd in 
ecologische verbindingszones 
langs beken. 

33. Maken van prestatieafspraken met Landschapsbeheer Utrecht 
m.b.t. de inzet, faciliterende rol en te bereiken resultaten bij het 
stimuleren van agrarisch natuurbeheer. 

Uitgevoerd 

1.10. Subsidie verlenen voor ontpachting op landgoederen 
 
34. Voortzetten regeling ontpachting op landgoederen. Uitgevoerd 



2 Stimuleren kwaliteit

2.1 Voorkomen versnippering (zoekgebieden indikken) 
 

35. Bij de eerstvolgende herziening van de natuurgebiedsplannen 
bezien of bepaalde zoekgebieden alsnog moeten worden 
ingedikt. In het Langbroekerweteringgebied zullen de 
uitkomsten van het hydrologisch onderzoek van het 
hoogheemraadschap mede bepalend zijn voor het al dan niet 
indikken van  de zoekgebieden. 

Niet uitgevoerd. 
 
Wordt meegenomen bij het 
maken van het nieuwe 
natuurgebiedsplan dat nodig is 
voor het nieuwe subsidiestelsel.

36. In IPO-verband bewerkstelligen dat overgangsbeheer (agrarisch 
natuurbeheer in begrensde nieuwe natuur) alleen mogelijk is 
wanneer de provincie dit expliciet met de bijbehorende 
beheerspakketten in het natuurgebiedsplan opneemt; 

Uitgevoerd 

37. In IPO- verband bewerkstelligen dat overgangsbeheer tijdelijk 
is en dient als opstap  voor het behalen van de einddoelen. 

Uitgevoerd 

2.2. Bevorderen dat inrichtingsmaatregelen worden genomen 
 

38. In IPO verband pleiten voor het herstellen van de sturende 
werking van de SN, zodat er waarborgen komen dat de 
inrichtingsmaatregelen worden genomen, zodat de gewenste 
natuurdoelen worden gehaald.. 

Niet uitgevoerd. 
 
Wordt meegenomen in het 
nieuwe subsidiestelsel. 

2.3. Beperken financieel risico 
 

39. Nagaan of de provincie zich in bijzondere gevallen en bij 
uitzondering garant zou moeten stellen voor maximaal 50% van de 
kosten van een inrichtingsplan, chemisch bodemonderzoek en 
archeologisch vooronderzoek.  

Niet uitgevoerd. 



2.4. Stroomlijnen vergunningverlening/1 loketgedachte 
 
40. Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van coördinatie 

van vergunningen; 
Uitgevoerd 

41. In overleg met andere sectoren binnen de provincie nagaan of 
de één loket gedachte verder kan worden uitgebouwd ;  

Niet uitgevoerd.  
 
Idee is ingehaald door de 
omgevingsvergunning. 

42. Verbeteren informatieverstrekking ten aanzien van regelgeving 
die van toepassing is op natuurontwikkelingsprojecten; 

Uitgevoerd 

43. Nagaan  hoe de dienstverlening kan worden uitgebreid 
(bijvoorbeeld afstemmen archeologisch- en bodemonderzoek). 

Uitgevoerd 

44. Leveren informatiepakket. Vanaf het najaar 2004 is de 
provincie begonnen met het gebundeld ter beschikking stellen 
van basisinformatie ten behoeve van de inrichting. Het betreft 
abiotische en beleidsinformatie  van het in te richten terrein 
(hoogtekaart, bodemkaart, archeologie, aardkundige waarden, 
historische kaart, flora en fauna, hydrologische gegevens, 
natuurdoeltypen); 

Uitgevoerd 

45. Continueren provinciaal aanspreekpunt particulier 
natuurbeheer. De betreffende medewerker adviseert kandidaten 
en aanvragers over de inrichting en coördineert zonodig de 
advisering door derden; 

Uitgevoerd 

46. Aanvullen inrichtingssubsidie. In de Beleidsregels subsidiëring 
particulier natuurbeheer (aangepast in 2004, commissie R&G 1 
november 2004) biedt de provincie de mogelijkheid om in 
uitzonderingsgevallen inrichtingssubsidie te verlenen bovenop 
het maximum van de SN (= maximaal € 7.000 per hectare), dan 
wel in plaats van subsidie via de SN , als het gaat voor  
maatregelen die niet in aanmerking komen voor subsidie uit de 
SN. 

Uitgevoerd 

2.5. Verbeteren samenwerking en kennisniveau 
 
47. Bespreken haalbaarheid regionale beheerscommissies met 

betrokken partijen; 
Niet uitgevoerd 
 
Aan een formele samenwerking 
is geen behoefte. 

48. Stimuleren en zo nodig (mede) organiseren van verschillende 
vormen van samenwerkingsverbanden (regisseursrol provincie).

Uitgevoerd 
 
In 2005 en 2006 zijn acht 
excursies georganiseerd. 

2.6. Opzetten monitoring  
 
49. opzetten beperkte monitoring particulier natuurbeheer  Uitgevoerd 

 
In 2008 is gestart met de 
monitoring van particuliere 
nieuwe natuur. 
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