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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevrouw E. Kortman
namens Groen Links betreffende
Bloemrijke akkenanden dd 27 augustus
2015

Toelichtino:
ln het Natuurbeheerplan is vastgelegd dat op de meest geschikte locaties subsidie voor bloemrijke perceel
randen mogelijk is, zowel bij grasland als bij akkers. Over deze subsidies hebben we een aantal vragen:

1. Zijn er al subsidies aangevraagd en toegekend voor bloemrijke akkenanden?

Antwoord:
Ja, er zijn subsidies aangevraagd voor circa 20 kilometer akkenand. GS zijn voomemens de
aangevraagde subsidies voor bloemrijke akkenanden toe te kennen. De toekenning van deze
subsidies is in procedure. Naar verwachting verstuurt de provincie de subsidiebeschikking begin
oktober 2015.

2. Zijn er subsidies aangevraagd en afgewezen voor bloemrijke akkerranden? Als dit het geval is, wat is
de reden van añrvijzing?

Antwoord:
Nee, er zijn geen subsidies afgewezen (zie ook antwoord 1).

3. Wat heeft het college tot nu gedaan en welke plannen zijn er om het belang van bloemrijke
akkerlanden bij grondeigenaren onder de aandacht te brengen en het aanvragen van deze subsidies
te stimuleren?

Antwoord:
Wij hebben ons de afgelopen 2 jaar ingespannen om de vemieuwing van het agrarisch natuurbeheer,
die vanaf 2016 plaatsvindt, goed vorm te geven. Wij hebben, in navolging van de landelijke lijn,
besloten om te werken met collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Deze collectieven sluiten
contracten af met individuele grondeigenaren voor 6 jaar.Wij hebben het aanvragen van subsidies voor
bloemrijke akkenanden in kansrijke gebieden (Utrecht oost) gestimuleerd door subsidie voor het
beheer mogelijk te maken via het Natuurbeheerplan en het bijbehorende Openstellingsbesluit. Hierin is
subsidie voor akkenanden als onderdeel van het agrarisch natuurbeheer opgenomen. Wij hebben het
collectief Utrecht Oost gestimuleerd om akkenanden op te nemen in hun subsidieaanvraag. Het
resultaat is dat collectief Utrecht Oost vanaf 2016 twaalf hectare bloemrijke akkenand wil realiseren.
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Dit komt overeen met 20 kilometer akkenand met een breedte van 6 meter. Het collectief wil het areaal
bloemrijke akkenanden vanaf 2017 uitbreiden in combinatie met maatregelen ten behoeve van
waterbeheer. Wij blijven in gesprek met de collectieven om de realisatie van het agrarisch
natuurbeheer, inclusief bloemrijke akkenanden, te stimuleren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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