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Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 maart 2023, nummer UTPS-522568655-

22090, tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht  

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  

Gelet op artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Utrecht; 

Overwegende dat: 

• op 30 augustus 2022 het Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht (NBP 2023) door Gedeputeerde 

Staten is vastgesteld; 

• op 13 december 2022 Gedeputeerde Staten de Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht 

hebben vastgesteld, waarmee beleidswijzigingen zijn vastgesteld die tot doel hebben de realisatie van 

het NNN te versnellen; 

• voor de implementatie van een deel van deze beleidswijzigingen een wijziging van het NBP 2023 

noodzakelijk is; 

• het verder gewenst is de natuur- en landschapsbeheertypen op kaart 2 van het NBP 2023 te 

actualiseren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 met het oog op het afhandelen van de eind 

2022 binnengekomen subsidieaanvragen voor natuurbeheer; 

• het tenslotte gewenst is om een aantal begrenzingen van leefgebieden en categorieën voor agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (ANLb) op de kaarten 7 t/m 10 van het NBP 2023 te actualiseren en te 

verbeteren, ingaande vanaf 1 januari 2024; 

 

 

 

 

 

Besluiten: 

ARTIKEL 1  WIJZIGING KAARTEN EN TEKST NBP 2023 

Het Natuurbeheerplan 2023 (NBP 2023) wordt als volgt gewijzigd: 

A. Wijzigingen kaart 1 NBP 2023 

1. De aanduiding van gebieden op kaart 1 van het NBP 2023 wordt als volgt gewijzigd: 

• de aanduiding van gebieden in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek met ‘Te ontwikkelen 

natuur 2023 (volledige subsidie, uiterwaarden)’ wordt gewijzigd in ‘Te ontwikkelen natuur 

zoekgebied (Groene contour)’; 

• de aanduiding van gebieden met ‘Te ontwikkelen natuur 2023 (50% subsidie)’ wordt gewijzigd 

in ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’; 

• de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur 2023 (volledige subsidie)’ wordt gewijzigd in ‘Te 

ontwikkelen natuur’. 

 

 

 

2. Op kaart 1 van het NBP 2023 worden de gebieden die op kaart 1, zoals opgenomen in Atlas bij 

‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’, zijn aangeduid als ‘Te 

ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)’, toegevoegd. 

3. Op kaart 1 van het NBP 2023 worden de gebieden die op de Wijzigingskaart van kaart 1, zoals 

opgenomen in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’ 

onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (ontwerp) kaart 12’, zijn weergegeven, toegevoegd, verwijderd 

of gewijzigd, zoals aangegeven op deze Wijzigingskaart. 

B. Wijzigingen tekst NBP 2023 samenhangend met wijzigingen kaart 1 
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1. Aan de 1e alinea van paragraaf 1.2.2 wordt als eerste zin toegevoegd: 

 

 

 

“Dit Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 is gebaseerd op het Natuurbeheerplan 2023.” 

2. Na de 2e alinea van paragraaf 1.2.2 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, die als volgt luidt: 

“Op 21 maart 2023 hebben GS het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 

provincie Utrecht‘ vastgesteld. Hiermee worden wijzigingen aangebracht in het Natuurbeheerplan 2023, 

dat op 30 augustus 2022 door GS is vastgesteld. Voor de vaststelling van het wijzigingsbesluit wordt 

dezelfde procedure doorlopen die hiervoor is beschreven voor het Natuurbeheerplan 2023, met dien 

verstande dat alleen voor die onderdelen in het Natuurbeheerplan die in het wijzigingsbesluit worden 

gewijzigd een zienswijze en beroep kan worden ingediend, niet voor de onderdelen die niet worden 

gewijzigd. In dit Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 zijn de wijzigingen uit het ontwerp wijzigingsbesluit 

verwerkt.”  

3. Onder afbeelding 1 van paragraaf 1.3 wordt vier nieuwe alinea’s toegevoegd, die als volgt luiden: 

“Met het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht’ vinden nieuwe, 

aanvullende wijzigingen plaats. Deze wijzigingen betreffen kaart 1 ‘Te ontwikkelen natuur’, kaart 2 

‘Beheertypen natuur’ en de kaarten 7 t/m 10 voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).  

Op kaart 1 zijn de gebieden die omgevormd kunnen worden naar natuur, uitgebreid en is de aanduiding 

van de gebieden die al omgevormd konden worden, gewijzigd. Toegevoegd zijn agrarisch gebieden 

gelegen binnen het NNN met de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)’. Daarnaast 

hebben de gebieden gelegen binnen de groene contour (binnen en buiten de uitwaarden van Nederrijn 

en Lek) de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (groene contour)’ gekregen. En de overige 

gebieden die omgevormd kunnen worden naar natuur, de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur’. Voor al 

deze gebieden wordt hiermee een volledige subsidie functieverandering en daarbij behorende inrichting 

mogelijk op basis van de SKNL. De teksten in het Natuurbeheerplan die op kaart 1 en deze gebieden 

betrekkingen hebben, zijn eveneens gewijzigd. Deze wijzigingen op kaart 1 en in de tekst van het 

Natuurbeheerplan 2023 geven uitvoering aan de ‘Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht’, 

die op 13 december 2022 door GS is vastgesteld. Op kaart 1 is daarnaast de begrenzing van 'Reeds 

aanwezige natuur’ en de verschillende categorieën ‘Te ontwikkelen natuur’ via het wijzigingsbesluit 

opnieuw geactualiseerd. De wijzigingen op kaart 1 en de teksten die daarop betrekking hebben, zijn in 

werking getreden na publicatie van het wijzigingsbesluit. 

 

Ook kaart 2 is via het wijzigingsbesluit opnieuw geactualiseerd. Mede op verzoek en in overleg met 

beheerders is kaart 2 aangepast. Nieuw gerealiseerde natuurterreinen zijn op de kaart gezet en voorzien 

van het van toepassing zijnde natuur- en landschapsbeheertype. De wijzigingen op kaart 2 zijn in 

werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Ten slotte zijn via het wijzigingsbesluit 

de kaarten 7 t/m 10 voor de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer geactualiseerd en 

verbeterd. Deze wijzigingen zijn in werking getreden vanaf 1 januari 2024. 

 

Vanaf 1 januari 2024, na de inwerkingtreding van alle wijzigingen in het wijzigingsbesluit, wordt het 

Natuurbeheerplan aangeduid als ‘Natuurbeheerplan 2024 provincie Utrecht’.”  

4. Na de laatste alinea van paragraaf 2.3 wordt een nieuwe alinea met de volgende tekst toegevoegd:  

“In het Akkoord van Utrecht is in 2012 afgesproken dat tot en met 2027 nog 1506 hectare ‘nieuwe 

natuur’ wordt ontwikkeld. Door uitbreiding van de provincie Utrecht met de voormalige gemeenten 

Zederik en Leerdam (met de gemeente Vianen opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden) is 

daar een opgave van 64 hectare bijgekomen, daarmee komt het totaal op 1570 hectare. Om de 

realisatie van deze opgave te versnellen hebben GS op 13 december 2022 de Realisatiestrategie 

Natuuropgave Provincie Utrecht vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze realisatiestrategie is de 

uitbreiding van de gebieden waar de realisatie van de nog resterende opgave kan plaatsvinden; 

realisatie hiervan wordt ook mogelijk binnen de Groene contour en de agrarisch percelen in het NNN.  
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5. In paragraaf 3.2.1 worden de 3e, 4e en 5e regel gewijzigd. Deze regels komen te luiden: 

 

 

 

  

 

“1. Te ontwikkelen natuur 

 2. Te ontwikkelen natuur zoekgebied (groene contour) 

 3. Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN).” 

6. De 2e alinea van paragraaf 4.2.2 wordt gewijzigd. De 2e alinea komt als volgt te luiden: 

“Op kaart 1 zijn de gebieden aangegeven waar de nog resterende opgave van deze 1570 ha ontwikkeld 

kan worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 1) Te ontwikkelen natuur, 2) Te ontwikkelen 

natuur zoekgebied (groene contour) en 3) Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN). Deze gebieden 

komen voor een volledige subsidie functieverandering en inrichting op basis van de SKNL en voor een 

volledige subsidie aankoop en ontpachting op basis van de UVAN in aanmerking. Gebieden die niet 

begrensd zijn op kaart 1, maar wel goedgekeurd zijn door de Kopgroep Akkoord van Utrecht, komen na 

goedkeuring ook direct voor deze subsidies in aanmerking. Om de gebieden daadwerkelijk om te 

vormen van landbouw naar natuur, is voor de gebieden ook een inrichtingssubsidie op basis van de 

SKNL mogelijk. Bij de aanvraag van een subsidie functieverandering dient tegelijkertijd een subsidie 

voor de inrichting te worden aangevraagd. Bij de aanvraag voor een subsidie aankoop, kan, om tijd te 

hebben om de plannen voor de inrichting verder uit te werken, later een inrichtingssubsidie worden 

aangevraagd. Voor de zoekgebieden ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (groene contour)’ en ‘Te 

ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)’ geldt als voorwaarde om voor een subsidie functieverandering of 

aankoop in aanmerking te komen dat deze dienen aan te sluiten op bestaande natuur binnen het NNN of 

tenminste een oppervlakte van 5 ha omvatten.” 

7. Paragraaf 4.2.3 wordt gewijzigd. Deze paragraaf komt als volgt te luiden: 

“4.2.3 Realisatie groene contour en versnelling realisatie NNN 

 

 

 

 

 

 

“In het Akkoord van Utrecht is als ambitie afgesproken op vrijwillige basis nog eens 3000 hectare nieuwe 

natuur te realiseren. Deze 3000 hectare wordt aangeduid als Groene contour. Deze ambitie komt boven 

op de realisatie van de 1570 hectare nieuwe natuur tot en met 2027, zoals genoemd in paragraaf 4.2.2. 

Op 14 april 2021 hebben Provinciale Staten van Utrecht voor de realisatie van de Groene contour het 

‘Instrumentenkader uitvoering Groene contour’ vastgesteld. In het Instrumentenkader wordt een aantal 

nieuwe instrumenten voorgesteld die kunnen bijdragen aan de realisatie van de Groene contour. Veel 

van de voorgestelde nieuwe instrumenten vragen nog nadere uitwerking en nader onderzoek naar de 

juridische uitvoerbaarheid. Deze instrumenten kunnen om die reden nog niet worden ingezet. 

Op 13 december 2022 hebben GS de ‘Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht’ vastgesteld. 

In de Realisatiestrategie is de Groene contour aangemerkt als zoekgebied voor de realisatie van de 

resterende opgave voor de realisatie van het NNN, die hiervoor is beschreven in paragraaf 4.2.2. De 

gebieden in de Groene contour zijn hiervoor op kaart 1 aangewezen als ‘Te ontwikkelen natuur 

zoekgebied (groene contour)’. Hiermee wordt voor eigenaren in de Groene contour ook mogelijk op 

vrijwillige basis subsidie aan te vragen voor realisatie van nieuwe natuur. Voor verdere informatie 

hierover wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2.” 

8. De 1e, 2e en 3e zin van paragraaf 5.2.1 worden vervangen door de volgende tekst: 

“Deze subsidie vergoedt de waardedaling voor het veranderen van landbouwgrond naar natuurgrond. 

Hiervoor komen eigenaren of erfpachters in aanmerking van percelen die op kaart 1 zijn aangegeven als 

‘Te ontwikkelen natuur’, ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (groene contour)’ of ‘Te ontwikkelen natuur 

zoekgebied (NNN)’.” 

9. De 3e zin van paragraaf 5.3 wordt vervangen door de volgende zin: 

“Dit geldt voor gronden die op kaart 1 zijn aangegeven als ‘Te ontwikkelen natuur’, ‘Te ontwikkelen 

natuur zoekgebied (groene contour)’ of ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)’.” 
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C. Wijzigingen kaart 2 NBP 2023 

 

 

 

 

 

1. Op kaart 2 van het NBP 2023 worden de gebieden die op de Wijzigingskaart van kaart 2, zoals 

opgenomen in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’ 

onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (ontwerp) kaart 12’, zijn weergegeven, toegevoegd, verwijderd 

of gewijzigd, zoals aangegeven op deze Wijzigingskaart. 

D. Wijzigingen kaarten 7, 8, 9 en 10 NBP 2023 

 

1. Op de kaarten 7, 8. 9 en 10 van het NBP 2023 worden de gebieden die op de Wijzigingskaart van 

kaarten 7, 8, 9 en 10, zoals opgenomen in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op 

ontwerp wijzigingsbesluit)’ onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (ontwerp) kaart 12’, zijn 

weergegeven, toegevoegd, verwijderd of gewijzigd, zoals aangegeven op deze Wijzigingskaart. 

E. Wijziging naamgeving NBP 2023 

 

1. De naam van het ‘Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht’ wordt gewijzigd in ‘Natuurbeheerplan 

2024 provincie Utrecht’. 

ARTIKEL 2  INWERKINGTREDING 

 

A. De onderdelen A en B van artikel 1 treden in werking met ingang van de dag na dagtekening van het 

Provinciaal blad waarin dit Besluit tot wijziging wordt geplaatst. 

 

 

 

 

B. Het onderdeel C van artikel 1 treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023. 

C. De onderdelen D en E van artikel 1 treden in werking vanaf 1 januari 2024. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 maart 2023. 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 

 

 

 

 

Voorzitter,                                                                                                      Secretaris, 

mr. J.H. Oosters             mr. drs. A.G. Knol- van Leeuwen 
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Toelichting op Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 

Er zijn een aantal wijzingen in de tekst en de kaarten van het Natuurbeheerplan 2023 doorgevoerd. De 

wijzigingen worden hieronder toegelicht.  

 

 

Onderdelen A en B van artikel 1 

In het Akkoord van Utrecht is in 2012 afgesproken dat tot en met 2027 nog 1506 hectare ‘nieuwe natuur’ wordt 

ontwikkeld. Door uitbreiding van de provincie Utrecht met de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam (met de 

gemeente Vianen opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden) is daar een opgave van 64 hectare 

bijgekomen, daarmee komt het totaal op 1570 hectare. Om de realisatie van deze opgave te versnellen hebben 

Gedeputeerde Staten op 13 december 2022 de ‘Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht’ vastgesteld. 

Belangrijk onderdeel van deze realisatiestrategie is de uitbreiding van de gebieden waar de realisatie van de nog 

resterende opgave kan plaatsvinden; realisatie hiervan wordt ook mogelijk binnen de Groene contour en de 

agrarisch percelen in het NNN. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de pagina ‘Realisatie nieuwe 

natuur in Groene contour en NNN-agrarisch: toelichting’ op de website van de provincie: https://www.provincie-

utrecht.nl/nieuwenatuur. 

De wijzigingen in de onderdelen A en B van artikel 1 (met uitzondering van die in lid 3 van onderdeel A) geven 

uitvoering aan de realisatiestrategie. De gebieden in de Groene contour krijgen op kaart 1 van het 

Natuurbeheerplan de gewijzigde aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (groene contour)’ en de 

agrarische gebieden in het NNN worden op kaart 1 toegevoegd met de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur 

zoekgebied (NNN)’. De agrarische gebieden in het NNN stonden nog niet op kaart 1 in het Natuurbeheerplan 

2023. In onderdeel B worden de teksten die samenhangen met realisatiestrategie en met kaart 1 gewijzigd. Met 

deze wijzigingen van kaart 1 en de hiermee samenhangende teksten in het Natuurbeheerplan wordt het voor 

eigenaren in deze zoekgebieden (ook) mogelijk op vrijwillige basis subsidie aan te vragen voor de realisatie van 

nieuwe natuur. De gebieden komen voor een volledige subsidie functieverandering en inrichting op basis van de 

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en voor een volledige subsidie aankoop en 

ontpachting op basis van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) in aanmerking. De 

gewijzigde en de nieuwe aanduidingen van de gebieden op kaart 1 zijn te vinden op ‘kaart 1’ in Atlas bij 

‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’. 

 

 

In lid 3 van onderdeel A worden daarnaast op kaart 1 begrenzingen van 'Reeds aanwezige natuur’ en 

verschillende categorieën ‘Te ontwikkelen natuur’ geactualiseerd en verbeterd; deelgebieden worden 

toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. Deze wijzigingen zijn te vinden op de ‘Wijzigingskaart van kaart 1’ in Atlas 

bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’ onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 

(ontwerp) kaart 12’. 

Onderdeel C van artikel 1 

De toegekende natuur- en landschapsbeheertypen op kaart 2 van het Natuurbeheerplan bepalen de hoogte van 

de subsidie die mogelijk is voor het beheer van natuurterreinen. In onderdeel C worden natuur- en 

landschapsbeheertypen en begrenzingen van gebieden op kaart 2 gewijzigd. De wijzigingen zijn te vinden op 

‘Wijzigingskaart van kaart 2’ in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp wijzigingsbesluit)’ 

onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (ontwerp) kaart 12’. De wijzigingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit 

de eind 2022 ingediende subsidieaanvragen voor natuurbeheer voor 2023. Subsidieaanvragers hebben in dat 

kader om wijzigingen van natuur- en landschapsbeheertypen op kaart 2 verzocht omdat de opgenomen natuur- 

en landschapsbeheertypen niet juist waren of omdat gebieden ten onrechte op kaart 2 ontbraken. Daarnaast is 

kaart 2 ook los hiervan geactualiseerd en verbeterd; (deel)gebieden zijn toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. 

 

 

Onderdeel D van artikel 1 

De kaarten 7 t/m 10 van het Natuurbeheerplan bepalen waar welke subsidie voor agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (ANLb) mogelijk is. In onderdeel D worden leefgebieden en categorieën voor agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer (ANLb) op de kaarten 7 t/m 10 van het Natuurbeheerplan 2023 geactualiseerd en 

verbeterd. Er zijn (deel)gebieden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. De wijzigingen zijn te vinden op de 

‘Wijzigingskaart van kaarten 7, 8, 9 en 10’ in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp 

wijzigingsbesluit)’ onder ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (ontwerp) kaart 12’. 

Onderdeel E van artikel 1 

De ‘geconsolideerde’ versie van het Natuurbeheerplan, waarin alle wijzigingen uit dit wijzigingsbesluit zijn 

verwerkt, wordt vanaf 1 januari 2024 aangeduid als ‘Natuurbeheerplan 2024 provincie Utrecht’. 

 

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 (na verwerking van het ontwerp-wijzigingsbesluit) 

De ‘geconsolideerde’ versie van de tekst van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024, na verwerking van het 

‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht’, staat op de pagina Natuurbeheer 
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op de website van de Provincie Utrecht. De tekstwijzigingen zijn daarin cursief en vetgedrukt opgenomen. De 

aangepaste kaarten 1, 2 en 7 t/m 10, zoals deze er uitzien na verwerking van de wijzigingen uit het 

wijzigingsbesluit, zijn opgenomen in Atlas bij ‘Natuurbeheerplan 2023-2024 (gebaseerd op ontwerp 

wijzigingsbesluit)’. In Atlas zijn bij ‘Natuurbeheerplan 2023 (volledig)’ ook de kaarten van het Natuurbeheerplan 

2023, zoals dat op 30 augustus 2022 is vastgesteld, opgenomen. 
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