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STATENBRIEF 

Aan Provinciale Staten 

ONDERWERP Uitvoeringsverordening 

Subsidie Biodiversiteit  

DATUM 08‑03‑2022 

DOCUMENTNUMMER 

VAN Saskia Guldemond 

NUMMER PS PS2022RGW 

TELEFOONNUMMER +31652769464

E-MAILADRES saskia.guldemond@provincie-

utrecht.nl

DOMEIN/OPGAVE LLO

TEAM NEL

PORTEFEUILLEHOUDER Sterk

COMMISSIE Ruimte, Groen en Water/Wonen 

BIJLAGE Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 zijn wij als provincie 

verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. In de programmabegroting zijn hiervoor 

middelen opgenomen. De uitvoering van de biodiversiteitsimpuls loopt voor een groot deel via subsidies. Om de 

uitvoering van projecten ter versterking van de natuurkwaliteit mogelijk te maken is de uitvoeringsverordening 

subsidie Biodiversiteit (USB) opgesteld. De USB vormt het toetsingskader van de projecten die gaan bijdragen aan 

de beoogde natuurkwaliteitsimpuls. In de verordening zijn 3 regelingen opgenomen. Het gaat om: 1) Biodiversiteit 

en leefgebieden bedreigde soorten (actieve soortenbescherming), 2) Soortenmanagementplan binnen Biodiversiteit 

in Stad en Dorp (passieve soortenbescherming), 3) Bestrijding en beheersing invasieve exoten (invasieve 

exotenbestrijding).  

Inleiding: 

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 zijn wij als provincie 

verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. De provinciale ambities met deze taken 

zijn door u vastgesteld in de provinciale Natuurvisie, supplement Biodiversiteit en het Beleidskader Wet 

natuurbescherming (allen PS 12-12-2016) en het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten 2022-2026 (GS 8 

februari 2022). In de Realisatiestrategie Natuurvisie 2018-2027 (PS16-12-2017) zijn deze taken en opgaven 

uitgelijnd en met de Kaderbrief 2019-2022 van middelen voorzien. 

De uitvoering van de biodiversiteitsimpuls loopt voor een groot deel via subsidies. Om de uitvoering van projecten 

ter versterking van de natuurkwaliteit mogelijk te maken is de uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit (USB) 

opgesteld. Deze verordening is eerder vastgesteld door ons college op 23 juni 2020, nr. 820EB082, en op 11 mei 

2021, nr. 8223686B. De USB vormt het toetsingskader van de projecten die gaan bijdragen aan de beoogde 

natuurkwaliteitsimpuls. In de verordening zijn 3 regelingen opgenomen. Het gaat om:  

1) Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten (actieve soortenbescherming),

2) Soortenmanagementplan binnen Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (passieve soortenbescherming),
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3) Bestrijding en beheersing invasieve exoten (invasieve exotenbestrijding).  

 

Met deze wijziging wordt nieuw budget voor 2022 aan de regeling toegevoegd en zijn enkele technische wijzigingen 

doorgevoerd op basis van de ervaringen uit 2020 en 2021.  

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

N.v.t. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


