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BIJLAGEN 1. Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en 

Ontwerp wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 

2. Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 

3. Natuurbeheerplan 2023 met kaartbijlagen. Link naar de webkaart 

Natuurbeheerplan 2023  

4. Natuurbeheerplan 2023 Bijlage 1 Gebiedsbeschrijvingen  

5. Kennisgeving Besluit vaststelling Natuurbeheerplan 2023 en Wijzigingsbesluit 

Natuurbeheerplan 2022 provincie Utrecht 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Wij willen u informeren over de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Natuurbeheerplan 

2023 en Ontwerp wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022.   

Inleiding: 

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 hebben na 

vaststelling door GS op 24 mei 2022, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op de ontwerpbesluiten zijn 

zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording. 

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=f5f5abc88bfa43dda4503958820502b8
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=f5f5abc88bfa43dda4503958820502b8


 

 
2 van 2 

Toelichting: 

Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies door de provincie voor het 

verlenen van subsidies op basis van subsidieregelingen die behoren tot het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap 

(SNL). Het betreft de volgende subsidieregelingen: de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 

(SVNL 2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening 

aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN). Op basis van deze regelingen zijn subsidies mogelijk voor agrarisch 

natuurbeheer, natuurbeheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van 

landbouwgrond naar natuur en aankoop van landbouwgronden voor functieverandering naar natuur.   

 

Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het Natuurbeheerplan is een doorvertaling van de door PS in 

2016 vastgestelde Natuurvisie Provincie Utrecht. De binnengekomen zienswijzen en onze reactie daarop kunt u 

vinden in de Nota van beantwoording. Het Natuurbeheerplan 2023 is ten opzichte van het ontwerp naar aanleiding 

van de zienswijzen op verschillende onderdelen aangepast. Het Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 is ten 

opzichte van het ontwerp ongewijzigd. 

Financiële consequenties: 

Sturing op de uitgaven vindt plaats via de openstellingsbesluiten voor de Subsidieverordening natuur- en 

landschapsbeheer 2016 (SVNL), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de 

Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) die voor 2023 en verder nog moet worden 

vastgesteld.  

Vervolgprocedure / voortgang: 

De kennisgeving en publiekssamenvatting worden op de provinciale website geplaatst met link naar de 

documenten en de kaarten. Betrokken partijen worden per brief geïnformeerd over de beantwoording van de 

zienswijzen en de mogelijkheden voor het instellen van beroep.    

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, mr. J.H. Oosters Secretaris, mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


