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Onderwerp Statenbrief: 
Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Wij onderhouden langjarige (financiële) betrekkingen met instellingen die provinciaal beleid uitvoeren op het vlak 
van onder meer cultuur, erfgoed en natuur. Hiermee garandeert de provincie uitvoeringskennis en continuïteit in 
taken waarin de markt onvoldoende of niet functioneert. De subsidies worden per organisatie als 
‘begrotingssubsidie’ in de provinciale meerjarenbegroting vastgelegd en gereserveerd. 
Het jaar 2020 is het laatste jaar van de vierjarige subsidiecyclus. Dit betekent het evalueren van de aflopende 
beleidsperiode, maar het betekent ook dat de instellingen helderheid willen en moeten krijgen over samenwerking 
met en financiële ondersteuning door de provincie in de komende jaren. De bijgevoegde notitie ‘Beleidsuitwerking 
Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN’ beoogt die 
helderheid tijdig te verschaffen en onze koers voor de komende jaren te schetsen voor het IVN, het Utrechts 
Landschap (HUL) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voor hun publieke draagvlaktaken op het vlak van natuur 
en landschap.  
 
Voorgeschiedenis 
GS-besluit 14-10-2014: vaststelling aanbevelingen verbetering subsidieproces partnerinstellingen van de 
toenmalige Subcommissie XL van PS m.b.t. discussietraject subsidies. 
GS-besluit 15-3-2016: vaststelling ‘Beleidsnotitie Maatschappelijke betrokkenheid in natuurbeleid 2.0 en rol van 
partnerinstellingen’ als beleidsuitwerking van de door PS in 2014 vastgestelde beleidsnota Natuurbeleid 2.0. 
Tevens vaststelling van het ‘Draaiboek aansturing partnerinstellingen’.  
PS-besluit 12-12-2016: vaststelling ‘Natuurvisie provincie Utrecht; een plus op Natuurbeleid 2.0’. 
PS-motie 3-7-2017: motie indexering subsidie partnerinstellingen 
 
In 2016 is in de beleidsuitwerking in de ‘Beleidsnotitie Maatschappelijke betrokkenheid in Natuurbeleid 2.0 en de 
rol van partnerinstellingen’ voor HUL, IVN en LEU beschreven voor welke kerntaken zij meerjarensubsidie 
zouden kunnen aanvragen. Daarmee werd een inhoudelijke, beleidsmatige basis gelegd voor de meerjarige 
subsidietoekenning in de periode 2017-2020 in de vorm van een exploitatiesubsidie. Deze onderbouwing richtte 
zich specifiek op de ‘groene draagvlaktaken’ (beleven en betrekken). 
 
Essentie / samenvatting: 
Binnen de provincie Utrecht vervullen Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), het Utrechts Landschap (HUL) en het 
IVN al jarenlang, zo niet decennia, een spilfunctie. Ze zijn voor het provinciaal  bestuur belangrijke 
maatschappelijke partners in het onderhouden en versterken van draagvlak voor natuurbehoud in de Utrechtse 
samenleving. Deze samenwerking krijgt gestalte in bestuurlijke overleggen en in subsidietoekenning. 
 



 
  

In onze bestuurlijke overleggen eind 2019/begin 2020 is teruggeblikt op de tot dan toe behaalde resultaten. De 
betrokken instellingen hebben daarvoor de benodigde informatie aangeleverd in de vorm van zelfevaluaties.  We 
kunnen op basis daarvan constateren dat de instellingen hun verplichtingen nakomen en dat hun inspanningen 
wezenlijk bijdragen aan provinciale doelen ten aanzien van draagvlakvorming voor natuurbehoud. De instellingen 
ondersteunen een groot aantal vrijwilligersgroepen die zich richten op taken zoals vrijwillig natuurbeheer, beheer 
van klompenpaden, natuureducatie aan jongeren en buurtbewoners, openstellingen en routering van 
natuurterreinen en publiekstaken (winkeltjes, informatievoorziening, excursies e.d.). Zo heeft het IVN 1700 leden 
in 10 lokale afdelingen met 100 werkgroepen met een focus op de woonomgeving; LEU heeft circa 5000 
vrijwilligers voor beheer van natuur en van 30 klompenpaden; HUL kent ca. 600 actieve vrijwilligers voor beheer, 
informatievoorziening (6 winkeltjes/informatiepunten) en excursies.  
 
In de bijgevoegde notitie worden de resultaten nader beschreven. Daarnaast signaleert de notitie enkele 
relevante trends, zoals rond de behoeften van vrijwilligers en de steeds intensievere benutting van natuur en de 
spanning die dat oplevert met de instandhoudingsdoelen voor de natuurterreinen. 
De notitie is door ons vastgesteld. Dit betekent dat wij de intentie hebben om de huidige ambities en kerntaken 
voor HUL, IVN en LEU met betrekking tot hun publiekstaken (beleven en betrekken) komende jaren voort te 
zetten, met daarbij enkele inhoudelijke accenten voor de komende vier jaar.  
 
Daarmee vormt deze notitie de inhoudelijke grondslag voor de (meerjaren-)afspraken en subsidietoekenning met 
de afzonderlijke instellingen en ook voor de in de Kadernota en provinciale begroting vast te leggen budgetten 
voor de meerjaren-exploitatiesubsidies. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Inhoudelijke uitgangspunten creëren voor toekenning van meerjaren-exploitatiesubsidies natuur voor HUL, LEU 
en IVN over de periode 2021-2024 met als beleidseffect het bijdragen aan de doelen voor vergroting van de 
maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en de belevingswaarde van de natuur bestendigen en vergroten (pijler 
3 - Beleven en betrekken uit de Natuurvisie).  
 
Financiële consequenties 
In 2019 ontvingen de instellingen de volgende exploitatiesubsidie (prijspeil 2019) ter hoogte van: 
IVN: € 174.000; 
HUL: € 616.000 (groene taken; vanuit erfgoed € 120.000 per jaar); 
LEU: € 276.000 (groene taken; vanuit erfgoed ca. € 1 miljoen per jaar), plus € 31.000 extra voor scholing van 
vrijwilligers en € 15.000 voor de organisatie van de Natuurwerkdag. 
Uitgangspunt voor de volgende subsidieperiode is voortzetting van de subsidiebudgetten die in de provinciale 
begroting zijn/worden opgenomen. De huidige subsidiebudgetten voor deze instellingen zijn als structurele 
middelen opgenomen in begrotingsprogramma 2 Landelijk Gebied. 
 
Besluitvorming over het al dan niet toepassen van indexatie maakt onderdeel uit van de vaststelling van de 
Kadernota. 
 
De financiële vertaalslag naar de instellingen vindt plaats via een subsidietraject. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op basis van dit beleidskader kunnen bovengenoemde instellingen een nieuwe aanvraag indienen voor een 
meerjaren-exploitatiesubsidie over de periode 2021-2024. De aanvraag moet worden ingediend voor 1 september 
2020. De subsidie moet door de provincie worden vastgesteld voor eind december 2020. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief met de daarbij behorende bijlage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 
 
Bijlage: 
- Notitie ‘Beleidsuitwerking natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, 

LEU en IVN’ 


