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Onderwerp Statenbrief:
Aanvraag Regeling SPUK Programma Natuur

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Op 3 juni 2021 is een aanvraag ingediend voor de Regeling SPUK Programma Natuur om samen met 
maatschappelijke partners de komende jaren de natuur verder te versterken en verbeteren. Op 9 september 2020 
bent u geïnformeerd over de Hoofdlijnen van het Programma Natuur. Met deze brief informeren wij u over de 
ingediende aanvraag. 

Inleiding 
Met het Programma Natuur gaan het Rijk en de provincies samen met maatschappelijke partners de komende 
jaren samen de natuur verder versterken en verbeteren. Een belangrijke hoofdlijn van het programma is: 
bijdragen aan het realiseren van condities voor een gunstige of verbeterde staat van instandhouding van alle 
soorten en habitats onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Hierbij ligt de focus op overbelaste 
stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. Dit is een ambitie voor de langere termijn die alleen gerealiseerd kan 
worden als, boven op de bestaande natuurinzet, tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan vermindering van 
stikstofdepositie en een meer natuurinclusieve inrichting van de omgeving. 

Het Programma Natuur is een integraal onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Tot en met 2030 komt 
jaarlijks een substantieel bedrag beschikbaar voor natuurherstel en natuurontwikkeling, oplopend tot 300 miljoen 
euro per jaar (zoals verwoord in de Kamerbrief van 24 april 2020). Het Programma Natuur borduurt voort op het 
gezamenlijke ambitiedocument Nederland Natuurpositief (2019) en op de bestaande afspraken van provincies en 
Rijk in het Natuurpact (2013).

Op 22 april jl. is de Regeling specifieke uitkering (SPUK) Programma Natuur gepubliceerd. Op basis van die 
regeling hebben wij een aanvraag ingediend om een beroep te doen op de voor Utrecht beschikbare middelen 
van ruim € 17,4 miljoen, inclusief bijna € 630.000 voor boscompensatie. De aanvraag omvat het 
maatregelenpakket voor de jaren 2021-2023. Daarbij ligt de focus op de overbelaste, stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden. Volgens de Regeling moeten de maatregelen uiterlijk 31 december 2023 (bestuurlijk) zijn 
vastgelegd en uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond. Daarom is er voor deze periode voor gekozen om met 
name maatregelen te programmeren die concreet, snel uit te voeren en vóór 2025 af te ronden zijn. Door die 
keuze zijn het vooral maatregelen die ín het Natura 2000-gebied genomen kunnen worden. Het 
maatregelenpakket is tot stand gekomen in nauw overleg met de gebiedspartners (terreinbeherende organisaties, 
particuliere eigenaren, waterschappen en de buurprovincies). 

Met deze aanvraag wordt voor de periode tot 2030 een samenhangend Uitvoeringsprogramma gepresenteerd. 
De eerste fase is vooral gericht op behoud en herstel van de Natura2000-gebieden door het uitvoeren van 
ecologische maatregelen (bijvoorbeeld extra plaggen) of door hydrologische maatregelen (bijvoorbeeld  baggeren 
voor betere waterkwaliteit). Ook wordt de eerste fase gebruikt als voorbereiding op de tweede fase. De 



voorbereiding, invulling en uitvoering van de maatregelen zal steeds in nauwe samenwerking met de 
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof gebeuren. De tweede fase staat in het teken van een robuust systeemherstel 
t.b.v. de duurzame gunstige staat van instandhouding van de Vogel- en Habitatrichtlijndoelen. 

Toelichting 
Onderbesteding
Onderbesteding in deze eerste periode kan het gevolg hebben dat voor de periode 2024 tot en met 2030 er 
minder budget voor de provincie beschikbaar zal zijn, ook al zou er gezien de opgave meer budget nodig zijn. Het 
betreft een bestuurlijke afspraak dat de realisatie van de eerste periode meegewogen wordt in de 
budgettoekenning voor de tweede periode. Conform de Regeling moeten de maatregelen uiterlijk 31 december 
2025 zijn uitgevoerd. Als blijkt dat uitvoeringsactiviteiten gedurende de looptijd 2021-2025 geen doorgang kunnen 
vinden, kan volgens de regeling gebruik gemaakt worden van Aanvullende maatregelen. We hebben dus 
overgeprogrammeerd om te zorgen dat we voldoende realisatie bereiken. Maar ondanks een zo goed mogelijke 
inschatting van tijdige realiseerbaarheid van maatregelen en aanvullende maatregelen bestaat de kans dat niet 
het gehele beschikbare budget gebruikt kan worden. Wij zullen daarom de voortgang van uitvoering van 
maatregelen nauwlettend volgen.

Boscompensatie
De Utrechtse opgave voor de gehele planperiode 2021-2030 bedraagt 52 ha boscompensatie. We verwachten 
met de toegezegde € 0,63 miljoen in de periode 2021-2023 circa 7 hectare boscompensatie te kunnen realiseren. 
De toegezegde bijdrage uit de regeling SPUK Programma Natuur is (met de huidige berekenmethode) 
onvoldoende om de gehele opgave te realiseren.

Financiële consequenties
Bij een positief besluit van LNV zal het aangevraagde bedrag van ruim € 17,4 miljoen aan de provincie worden 
overgemaakt. Dit bedrag verantwoorden we, conform het BBV, in eerste instantie op de balans onder de 
overlopende passiva (schulden) als 'vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen'. Via de 
reguliere planning- en controlcyclus zullen we het verwachte bestedingsritme van dit bedrag tot en met 2025 in de 
(meerjaren)begroting verwerken. 

Vervolgprocedure / voortgang
Binnen zes weken na indiening van de aanvraag wordt de beschikking van LNV verwacht. De organisaties die de 
‘SPUK-maatregelen’ gaan uitvoeren, kunnen financiering aanvragen bij de Provincie Utrecht via de SKNL. Samen 
met de Taskforce Stikstof wordt gestart met een integrale voorbereiding van fase 2 van de SPUK Programma 
Natuur. 
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