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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Met deze brief informeren we u over de door ons vastgestelde ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028'. Deze 

visie vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in onze provincie 

in de nieuwe subsidieperiode, die loopt van 2023 tot en met 2028. Subsidiëring van het ANLb vindt door ons plaats 

op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016). De 

SVNL2016 is gebaseerd op een landelijk modelregeling, die ook voor de andere provincies de basis vormt voor de 

subsidiëring van het ANLb.  

Inleiding: 

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) in 

werking. Het GLB is voor Nederland landelijk uitgewerkt in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het ANLb is een 

belangrijk onderdeel van het NSP. Landelijk wordt op dit moment door de provincies gezamenlijk een bedrag van € 

80 mln. per jaar aan subsidies verleend voor ANLb. Het NSP voorziet in een uitbreiding van deze middelen naar € 

120 mln. per jaar. Ook vindt een uitbreiding met nieuwe doelen plaats, zoals op het gebied van klimaat. In de visie 

hebben wij het beleid voor de subsidiëring van de nieuwe doelen van het ANLb uitgewerkt. Daarnaast hebben wij in 

de visie het beleid voor de subsidiëring van de bestaande doelen op onderdelen herzien.  

Het ANLb is in het leven geroepen om de afname van de biodiversiteit in het agrarisch gebied een halt toe te 

roepen. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

Dit is een vergoeding voor handelingen die zij uitvoeren en nalaten, en voor hierdoor gederfde inkomsten. 

Belangrijke onderdelen van het ANLb zijn het weidevogelbeheer (in het leefgebied ‘Open grasland’), het 

landschapsbeheer (in het leefgebied ‘Dooradering’) en het agrarisch waterbeheer (in de categorie ‘Water’); ook 

vallen het beheer van randen langs akkers en sloten en specifieke ondersteuning voor bepaalde soorten onder de 

regeling. Met name voor de bescherming van de weidevogels heeft Nederland een grote verantwoordelijkheid op 

Europees niveau. De nieuwe doelen maken nu ook subsidie mogelijk voor maatregelen op het gebied van klimaat 

(in de categorie ‘klimaat’). 
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Op basis van de SVNL2016 verstrekken wij subsidies aan de zeven agrarische collectieven in de provincie Utrecht. 

De collectieven sluiten op hun beurt contracten af met agrariërs in hun gebied over het door hen uit te voeren 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer op hun gronden en de te ontvangen vergoeding daarvoor. Inhoudelijk 

toetsingskader voor de subsidiëring is het provinciale Natuurbeheerplan. De visie vormt, voor wat betreft het ANLb, 

de basis voor de herziening van het Natuurbeheerplan voor 2023 e.v. jaren.  

 

Bij deze brief bieden we u de ‘Visie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023-2028’ aan. Met deze brief willen 

we u informeren over de hoofdlijnen en de belangrijkste wijzigingen die in deze visie zijn voorgesteld  

 

Toelichting: 

Vanaf 2023 start een nieuwe subsidieperiode van zes jaar (2023 t/m 2028) voor het ANLb. Eind dit jaar (2022) 

zullen wij nieuwe subsidiebeschikkingen afgeven aan de agrarische collectieven voor deze nieuwe periode. De 

totale omvang van de beschikkingen in de huidige subsidieperiode bedraagt €7,3 miljoen per jaar. De subsidies 

worden voor het belangrijkste deel gefinancierd uit EU-middelen (op basis van het huidige GLB) en daarnaast uit 

provinciale cofinanciering en cofinanciering door de waterschappen. In het NSP is voorzien in voortzetting van het 

huidige ANLb en een uitbreiding met extra middelen. Door deze uitbreiding kunnen de subsidies in de nieuwe 

subsidieperiode in de provincie Utrecht groeien tot circa € 10 mln. per jaar. Op basis van het NSP zal circa 65% 

hiervan worden gefinancierd uit EU-middelen en circa 35% uit provinciale middelen en in beperkte mate ook uit 

middelen van de waterschappen binnen de provincie Utrecht. Dit is globaal vergelijkbaar met het (gemiddelde) 

cofinancieringspercentage in de huidige subsidieperiode. 

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voert in opdracht van de gezamenlijke provincies de subsidies 

in belangrijke mate uit (doen van betalingen en uitvoeren controles). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) voert in opdracht van RVO veldcontroles uit. De kosten van RVO en NVWA voor de landelijke uitvoering 

van het ANLb komen volledig voor rekening van de provincies. De afzonderlijke provincies dragen hieraan bij naar 

rato van hun aandeel in de landelijk beschikbare middelen voor de subsidiëring. Door de toename van de middelen 

voor ANLb zullen de landelijke uitvoeringskosten in de nieuwe subsidieperiode stijgen. Daarnaast zal door het 

toegenomen aandeel van de provincie Utrecht in de landelijk beschikbare middelen voor ANLb het aandeel van de 

provincie Utrecht in de financiering van de uitvoeringskosten stijgen van 5,2% in de huidige subsidieperiode naar 

9,2% in de nieuwe subsidieperiode. De te betalen uitvoeringskosten door de provincie Utrecht zullen hierdoor in de 

nieuwe subsidieperiode aanzienlijk stijgen. Deze uitvoeringskosten komen boven op de provinciale cofinanciering 

van de subsidies voor ANLb. 

 

De onderdelen waarvoor nieuw beleid komt dankzij de extra middelen, worden hieronder toegelicht. Ook wordt 

ingegaan op de wijzigingen in het bestaande beleid. Uiteraard wordt in de visie zelf uitgebreider ingegaan op de 

betreffende onderdelen. 

 

Aanvalsplan Grutto 

Een groot deel van de extra middelen zijn voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto (AG). Dit is een landelijk 

plan dat inzet op intensivering van het beheer in de beste weidevogelgebieden van Nederland. In Utrecht hebben 

we de mogelijkheid om vijf van zulke gebieden (Eemland, De Venen – Mijdrecht, De Venen – Kamerik, 

Lopikerwaard centraal, Vijfheerenlanden) aan te wijzen en in de visie is het beleid hiervoor uitgewerkt. Landelijk is 

er voor het AG voor de nieuwe subsidieperiode in totaal € 69,5 miljoen beschikbaar, waarvan aan de provincie 

Utrecht € 8,7 miljoen is toebedeeld. 

 

Additionele middelen voor de optimalisatie van beheer 

Wij krijgen de komende periode € 3,4 miljoen extra te besteden middelen ten behoeve van de optimalisatie van het 

huidige beheer. Dit geld zal vooral worden ingezet voor uitbreiding van het beheer binnen het leefgebied 

‘Dooradering’. Voor de andere leefgebieden en categorieën komen al specifiek extra middelen beschikbaar. Vooral 

landschapselementen die liggen in het agrarisch gebied, kunnen worden beheerd via het ANLb. Hiervoor 

verwachten we een groei en daarom willlen we een deel van de € 3,4 miljoen reserveren voor het beheer van deze 

elementen.  
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Categorie Klimaat 

In het NSP zijn ook middelen vrijgemaakt voor de categorie ‘Klimaat’. Dit betreft nieuw beleid binnen het ANLb. 

Maatregelen die toezien op bijvoorbeeld waterberging en het tegengaan van veenoxidatie krijgen vanaf 2023 ook 

een plek in het agrarisch natuurbeheer. Concrete beheermaatregelen hiervoor worden in de loop van 2022 

uitgewerkt op landelijk niveau. Wij krijgen hier de komende periode circa € 2 miljoen voor. In samenspraak met de 

Utrechtse waterschappen wordt gekeken naar de juiste inzet van deze middelen. 

 

De herbegrenzing van het weidevogelkerngebied en de samenhang met de Regionale Energie Strategie 

(RES) 

In 2012 hebben we de Weidevogelvisie opgesteld. De reden was de voortdurende achteruitgang van de 

weidevogels met 5-10% per jaar. In de weidevogelvisie werd geconstateerd dat de middelen voor het 

weidevogelbeheer effectiever ingezet moesten worden en uitsluitend naar de beste gebieden moesten gaan: de 

weidevogelkerngebieden. De toenmalige instapeis voor deze gebieden was een gemiddelde dichtheid van 10 paar 

grutto’s/100 ha. Bij deze begrenzing is aangegeven dat na de evaluatie van de periode 2016 – 2022, gebieden met 

een dichtheid boven de 10 paar/100 ha toegevoegd konden worden, en gebieden met minder dan 5 paar 

grutto's/100 ha konden worden verwijderd. In 2016, 2019 en 2021 hebben we de weidevogels opnieuw geteld. Het 

blijkt dat de aantallen in de periode 2012-2016 nog achteruit zijn gegaan, maar in de periode 2016-2021 zijn 

gestabiliseerd, wat we beschouwen als een succes. Ook blijkt uit de tellingen dat de goede gebieden beter zijn 

geworden en een aantal mindere gebieden slechter, met dichtheden onder de 5 paar/100 ha. Op basis van deze 

gegevens is de begrenzing van de weidevogelkerngebieden in het Kder van het ANLb aangepast. De aanpassing 

van de begrenzing is in overleg met de collectieven uitgevoerd. 

Voor de weidevogelkerngebieden geldt in de Interim Omgevingsverordening een planologische bescherming: de 

realisatie van windturbines met een vermogen van 3 MW of meer en zonnevelden is toegestaan mits de kwaliteit 

van het leefgebied van de weidevogels aantoonbaar per saldo minimaal wordt behouden. In de 

Omgevingsverordening wordt dit verbreed naar nieuwe ontwikkelingen. Het is de intentie om deze herziening van 

de begrenzing van de weidevogelkerngebieden in de ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028' op termijn in de 

Omgevingsverordening te verankeren. Wanneer gemeenten een zonneveld of windpark planologisch willen 

toestaan in een weidevogelkerngebied, moet worden voldaan aan de regels die hierover in de provinciale 

Omgevingsverordening staan. Initiatiefnemers van ontwikkelingen (voor onder andere de aanleg van zonnevelden 

en windmolens) kunnen in het weidevogelkerngebied de daarvoor op te stellen ‘handreiking’ doorlopen om te kijken 

of en hoe ze eventuele negatieve effecten van de ingreep kunnen compenseren. Om deze reden hebben we de 

kerngebieden niet uitgebreid op locaties die zijn aangemerkt als zoekgebied voor de RES. De gewijzigde ligging 

van de weidevogelkerngebieden zoals opgenomen in de visie zal worden meegenomen bij de eerstvolgende 

Herijking van de Omgevingsverordening. 

 

Indexering van de vergoedingen voor agrariërs 

Sinds de start van het ANLb zijn de standaardkostprijzen voor de verschillende beheermaatregelen niet meer 

aangepast. Deze kostprijzen worden voor de nieuwe subsidieperiode landelijk geïndexeerd. De inschatting is dat 

deze met circa 10% zullen stijgen. Omdat er geen extra middelen komen voor het bestaande beheer, zal een deel 

van de extra middelen beschikbaar worden gesteld om de stijging van deze kosten te financieren.  

 

De flexibele randzone 

In 2019 zijn extra middelen door LNV beschikbaar gesteld voor het weidevogelbeheer. Dit geld konden we niet 

geheel kwijt in het kerngebied en daarom hebben we een randzone toegevoegd, waarbinnen ook beheer mogelijk 

werd gemaakt. Hierbij is altijd gecommuniceerd dat dit om een tijdelijke zonering ging. Omdat de middelen nu niet 

meer beschikbaar zijn, is het beleid voor deze randzone in overleg met de collectieven aangepast. Gebieden waar 

de gruttodichtheid boven de 10 is of waar veel kieviten broeden, worden toegevoegd aan het kerngebied. In het 

overige deel van de randzone hebben de collectieven de mogelijkheid om maximaal 1% van de oppervlakte van het 

beheer in het kerngebied daar neer te leggen. Dit is een vermindering van het beheeroppervlak in de randzone ten 

opzichte van de huidige situatie. De middelen die hiermee vrijkomen willen we inzetten om ten minste de indexering 

van het bestaande beheer in kerngebieden, die niet onder een Aanvalsplan Grutto-gebied vallen, te compenseren. 

Wanneer mogelijk willen we hiermee ook uitbreiding in deze kerngebieden realiseren.  
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Inpassing Vijfheerenlanden aan ons beleid 

Op 1 januari 2019 zijn de gemeente Zederik en Leerdam door de gemeentelijke herindeling van de 

Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht gekomen. In deze gemeenten ligt veel agrarisch natuurbeheer. Het 

lopende agrarisch natuurbeheer, inclusief het daarvoor geldende beleid van Zuid-Holland, hebben we 

overgenomen. Met de start van de nieuwe subsidieperiode is het moment gekomen om het beleid voor dit gebied in 

overeenstemming te brengen met de rest van de provincie Utrecht. Dit betreft twee wijzigingen. In de eerste plaats 

hebben we aanvankelijk het beheer voor ‘open grasland’ als randzone bestempeld. Omdat we nog geen 

telgegevens hadden, konden we in 2019 nog geen kerngebied begrenzen. Nu hebben we daar ook kerngebieden 

toegevoegd, bestaande uit de gebieden met de hoogste weidevogeldichtheden.  

Daarnaast lag in de Vijfheerenlanden erg veel zogenaamd ‘randenbeheer’. Omdat dit niet overal even effectief is 

voor de ontwikkeling van de biodiversiteit, zijn we daar in een groot deel van Utrecht mee gestopt, tenzij het een 

duidelijke meerwaarde heeft voor bepaalde bijzondere soorten (bijvoorbeeld botanische soorten of de 

purperreiger). Hetzelfde beleid passen we nu toe voor Vijfheerenlanden. In veel gebieden is de mogelijkheid voor 

randenbeheer geschrapt. In het noordwesten van Vijfheerenlanden, nabij het N2000-gebied Zouweboezem hebben 

we de mogelijkheid van randenbeheer behouden, als foerageergebied voor de daar aanwezige purperreiger. In het 

overige deel van Vijfheerenlanden is de mogelijkheid van subsidie voor randenbeheer geschrapt.  

 

Agrarisch natuurbeheer in ‘Nog te ontwikkelen Natuur’ 

Tot nu toe hebben wij agrarisch natuurbeheer toegestaan in het landelijk gebied, en (in bepaalde vormen) in de 

Groene contour en het NNN-agrarisch, maar niet in de gebieden binnen het NNN die in het Natuurbeheerplan zijn 

gelabeld als ‘Nog te ontwikkelen natuur’. Dit om te voorkomen dat door subsidies voor ANLb de realisatie van NNN 

zou stagneren, omdat de lopende individuele subsidies van zes jaar verplicht moesten worden ‘uitgediend’. In het 

huidige ANLb waarbij subsidies worden verstrekt aan de collectieven (en niet aan individuele agrariërs) zal het in 

het algemeen geen probleem opleveren voor de collectieven om contracten met individuele agrariërs tussentijds te 

beëindigen. Om die reden willen we subsidie voor ANLb ook mogelijk maken in gebieden binnen het NNN die in het 

Natuurbeheerplan gelabeld zijn als ‘Nog te ontwikkelen natuur’. Agrarisch natuurbeheer kan hier een tijdelijke 

oplossing vormen om de biodiversiteit te behouden of te ontwikkelen. 

 

Financiële consequenties: 

De huidige beschikbare middelen voor het ANLb bedragen voor Utrecht circa € 7,3 miljoen per jaar. Hier wordt 

dankzij het nieuwe GLB-NSP per 1 januari 2023 circa € 3 miljoen per jaar aan toegevoegd. Hiermee stijgen de 

beschikbare middelen naar circa € 10 mln. per jaar. Dit is inclusief cofinanciering door de provincie, die circa € 3,0 

miljoen bedraagt, en cofinanciering door de waterschappen en het Ministerie van LNV. Daarnaast is de inschatting 

dat de provincie € 1,6 miljoen moet gaan bijdragen aan de uitvoeringskosten van RVO. Daarmee komen de kosten 

voor het ANLb uit op ca. € 4,6 mln. per jaar. Dit bedrag is binnen het onderdeel ‘Natuurbeheer en agrarisch 

natuurbeheer’ (meerjarendoel 2.2.1) van het Programma Landelijk Gebied uit de Programmabegroting op dit 

moment niet beschikbaar. Op dit moment is er € 3,54 miljoen per jaar beschikbaar.  

Daarom is het voornemen om in de Kadernota voor 2023 extra middelen te vragen voor de financiering van het 

ANLb in de nieuwe subsidieperiode. Indien deze middelen niet beschikbaar komen, zal de openstelling plaats 

vinden voor het bedrag dat beschikbaar is. Het vaststellen van deze visie heeft (nog) geen financiële 

consequenties. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De visie zal de komende maanden worden ‘vertaald’ naar het Natuurbeheerplan voor 2023, dat het inhoudelijk 

toetsingskader vormt voor de af te geven subsidies voor het ANLb. Planning is dat wij het Natuurbeheerplan in juli 

of augustus van dit jaar (2022) vaststellen. 

Na de vaststelling van het Natuurbeheerplan voor 2023 zullen wij in augustus of september van dit jaar (2022) een 

openstellingsbesluit voor het ANLb voor de nieuwe subsidieperiode vaststellen. Op basis daarvan kunnen de 
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agrarisch collectieven in de periode augustus-september een subsidieaanvraag indienen. Eind 2022 zullen wij 

hierop beschikken. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


