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Bijlage(n):   Evaluatie particulier natuurbeheer
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Voorgeschiedenis 
Op uw verzoek is een evaluatie van het particulier natuurbeheer uitgevoerd. Aanleiding 
daarvoor was de behandeling van het strategisch grondplan in de statencommissie Ruimte, 
Groen en Wonen van 21 april 2008. 
 
Essentie / samenvatting 
Het particulier natuurbeheer is een instrument om nieuwe natuur ten behoeve van de EHS in 
de provincie Utrecht te realiseren. Essentie is dat particulieren de functie van hun 
landbouwgrond veranderen naar natuur waarbij de grond in hun eigendom blijft. Voor de 
functieverandering, de inrichting en het beheer van de grond ontvangt de eigenaar subsidies. 
 
In de evaluatie is onderzocht wat de resultaten zijn van de gerealiseerde nieuwe natuur via het 
particulier natuurbeheer. Hieruit zijn de volgende conclusies ten aanzien van het particulier 
natuurbeheer getrokken: 

• Er is al veel gedaan om het beleid voor het particulier natuurbeheer te verbeteren;  
• In de afgelopen 4 jaar werd gemiddeld 71% van de taakstelling gerealiseerd. Via 

verwerving wordt 50% van de taakstelling gehaald; 
• De nieuwe natuur wordt voor 80% gerealiseerd door landgoedeigenaren en 

buitenbewoners. Agrariërs blijken nauwelijks geïnteresseerd in particulier 
natuurbeheer; 

• In de programmatische aanpak van de provincie volgens het AVP is in de 
uitvoeringsplannen voor 2009 het instrument van particulier natuurbeheer opgenomen, 
als onderdeel van een integrale strategie voor de realisatie van nieuwe natuur; 

• Gezien de relatief goede resultaten en de continue aandacht voor de verbetering van 
de regeling is er geen aanleiding is om het huidige beleid te wijzigen. 
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In gesprekken met betrokken organisaties is gevraagd naar knelpunten en suggesties voor 
verbetering van het particulier natuurbeheer. De belangrijkste punten waar de particulieren 
tegenaan lopen zijn de lange procedure van subsidieaanvraag en de te lage subsidies. De 
provincie wordt verzocht het proces van de subsidieaanvraag te coördineren en te 
onderzoeken of de subsidies voor de realisatie van nieuwe natuur kostendekkend te maken 
zijn.  
 

De aanbevelingen zijn: 
- Continueer bestaand beleid; 
- Zorg voor een stevige regie over de aanvraag en de behandeling van de subsidieprocedure; 
- Zorg voor een nadere uitwerking van de mogelijkheden om particulier natuurbeheer 

financieel aantrekkelijker te maken; 
- Geef DLG de opdracht om bij de grondverwerving actief te anticiperen op de 

mogelijkheden voor particulier natuurbeheer 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aanbevelingen zijn gericht op verhoging van de bijdrage aan de nieuwe natuur voor de 
EHS via particulier natuurbeheer. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De instrumenten om de EHS doelen te bereiken (grondverwerving en particulier 
natuurbeheer)  zijn los van elkaar geëvalueerd, maar raken elkaar direct als er aanpassingen 
plaats gaan vinden. Het financieel aantrekkelijker maken van de regeling is een concrete wens 
van landgoedeigenaren. De provincie heeft de mogelijkheid om de subsidies voor inrichting 
en functieverandering desgewenst te verhogen, maar het aantrekkelijker maken van het 
particulier natuurbeheer dient afgewogen te worden in een integrale strategie voor de EHS 
realisatie waarin ook de andere instrumenten worden meegenomen. De evaluatie dient dan 
ook in relatie met de notities over de grondverwerving en de prioritaire gebieden bekeken te 
worden. 
 
Voorgesteld wordt de rapportage “Evaluatie particulier natuurbeheer” vast te stellen. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 november 2008, afdeling ILG, nummer 
2008int231665 

Besluiten: 
De rapportage “Evaluatie particulier natuurbeheer” vast te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


