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Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan beheerjaar 2022

Ontwerp Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 maart 2021 tot wijziging van het 
‘Natuurbeheerplan, versie 2021’, nr. 82205DA9, na de wijziging aan te duiden als ‘Natuurbeheerplan, 
versie 2022’.

Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 2 juni 2020 het “Natuurbeheerplan, versie 2021” 
vastgesteld. GS zien aanleiding om ten behoeve van het beheerjaar 2022 een aantal ambtshalve wijzigingen in 
de tekst van het “Natuurbeheerplan, versie 2021” en de daarbij behorende kaarten door te voeren. Het 
Natuurbeheerplan wordt na deze wijziging aangeduid als het “Natuurbeheerplan, versie 2022’. Aanvragen voor 
subsidie voor het beheerjaar 2022 kunnen plaatsvinden op basis van het ‘Natuurbeheerplan, versie 2022’, zoals 
dat luidt na deze wijziging. 

Het gaat hierbij om de hieronder weergegeven wijzigingen.

Wijzigingen 

1. Het mogelijk maken van een subsidie functieverandering op basis van de SKNL in 2021 in Eemland voor de 
kadastrale percelen ENS K 420, 422 en 435 en een daarmee samenhangende wijziging van de kaarten 1 en 2 
voor deze percelen,

Hiervoor is in paragraaf 3.2.1 de volgende tekst toegevoegd.

“Groene Contour percelen in Eemland
In Eemland zijn, na overleg met de kopgroep Akkoord van Utrecht, percelen van Vereniging Natuurmonumenten ten noorden 
van de Volkersweg gewijzigd van Groene Contour naar Vochtig weidevogelgrasland. Het gaat om de kadastrale percelen ENS 
K 420, 421, 422 en 435. Voor deze percelen kan in 2021 een subsidie functieverandering en inrichting worden aangevraagd op 
basis van de SKNL.”

Verder zijn kaart 1 en 2 als volgt aangepast.
Op kaart 1 is de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur (groene contour)’ voor de hierboven genoemde kadastrale percelen ENS K 
420, 421, 422 en 435 gewijzigd in ‘Reeds aanwezige natuur’. Op kaart 2 hebben deze percelen de aanduiding ‘N13.01 
Weidevogelgrasland’ gekregen.”

2 t/m 7. De wijzigingen die zijn opgenomen onder de nummers 2 t/m 7 in het Ontwerp Wijzigingsbesluit 
Natuurbeheerplan beheerjaar 2021 d.d. 9 maart, nr. 821FD987, zijn ook van toepassing voor dit wijzigingsbesluit.

8. Verduidelijking voor welke maatregelen op basis van de SKNL een subsidie voor de kwaliteitsverbetering van 
natuurterreinen mogelijk is. In het bijzonder is toegevoegd dat hieronder ook vallen hydrologische maatregelen in 
gebieden die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen. 

Hiervoor is aan het algemeen deel van hoofdstuk 3 de volgende tekst toegevoegd. 

“Verbeteren van de natuurkwaliteit van bestaande natuurterreinen
Weidevogels, soortenmaatregelen en hydrologische maatregelen
Naast het Natuurbeheerplan spelen in sommige gevallen ook andere beleidsdocumenten een rol om te bepalen of subsidie 
mogelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor inrichtingssubsidies op basis van de SKNL voor het verbeteren van de natuurkwaliteit 
op bestaande natuurterreinen. Subsidie hiervoor is, naast voor inrichtingsmaatregelen die in algemene zin de natuurkwaliteit 
verhogen, in het bijzonder mogelijk voor:

- Maatregelen die de kwaliteit van weidevogelreservaten verbeteren. Hierbij wordt bij de subsidieverlening getoetst aan 
het Actieplan weidevogels van de provincie Utrecht. https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-
01/utrechts_actieplan_weidevogels.pdf 

- Maatregelen die uitvoering geven aan het actief soortenbeleid van de provincie Utrecht. Hierbij wordt voor de 
subsidieverlening getoetst aan de Provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit. 
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/natuurvisie_-_supplement_biodiversiteit.pdf

- Hydrologische maatregelen op of om bestaande natuurterreinen. Voor kwaliteitsverbetering in gebieden met 
grondwaterafhankelijke beheertypen is de hydrologie een belangrijke randvoorwaarde. Er kan subsidie beschikbaar 
gesteld worden specifiek voor anti-verdrogingsmaatregelen in gebieden die negatief beïnvloed worden door 
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grondwateronttrekkingen. Hierbij wordt voor de subsidieverlening getoetst of er sprake is van negatieve invloed van 
vergunde onttrekkingen voor zowel drinkwater als industrie. De hoogte van het budget dat daarvoor beschikbaar 
wordt gesteld, wordt opgenomen in het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2022. “

9. Het uitsluiten van een subsidie natuurbeheer voor RODS-gebieden die op basis van de gesloten 
beheerovereenkomst tussen provincie, SBB en NM al een beheervergoeding van de provincie ontvangen.

Hiervoor is kaart 10 aangepast. 
Op kaart 10 zijn de genoemde RODS-gebieden, voor zover dit nog niet het geval was, als ‘natuurtype, niet subsidiabel’ 
aangemerkt.

10. Aanpassing van kaarten 1, 2 en 11.

Dit betreft de volgende aanpassingen:

 Kaart 1. Op deze kaart is voor de gerealiseerde nieuwe natuur de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur’ gewijzigd in 
‘Reeds aanwezige natuur’. Verder hebben voor verschillende categorieën op de kaart ook een beperkt aantal kleine 
grenscorrecties plaatsgevonden.

 Kaart 2. De natuurbeheertypen op kaart 2 zijn geactualiseerd. Nieuw gerealiseerde natuurterreinen zijn van 
beheertypen voorzien, en op verzoek van beheerders of na controle door provincie zijn plaatselijk natuurbeheertypen 
aangepast. De aangegeven natuurbeheertypen op kaart 2 bepalen voor welke natuurbeheertypen natuurterreinen 
voor subsidie in aanmerking komen.

 Kaart 11. Hierop zijn de natuurterreinen aangegeven waarvan de natuurbeheertypen op kaart 2 zijn aangepast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 09 maart 2021. 
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