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BIJLAGEN 1. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 

2. Ontwerp Natuurbeheerplan (tekst) 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Hierbij informeren wij u dat wij op 21 maart 2023 het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ 

hebben vastgesteld. In het ontwerpbesluit wordt het Natuurbeheerplan 2023 gewijzigd. Hiermee worden 

beleidswijzigingen uit de Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht, die tot doel hebben de realisatie van 

het NNN te versnellen, geïmplementeerd. Daarnaast vinden actualisaties en verbeteringen van kaarten plaats. 

 

 

 

Inleiding: 

Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies op basis van subsidieregelingen 

die behoren tot het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Het betreft de volgende 

subsidieregelingen: de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL), de Subsidieregeling 

kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden 

(UVAN). Op basis van deze regelingen verlenen wij subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van 

natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar 

natuur en de aankoop van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, 

met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is.  

Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Met het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Natuurbeheerplan 2023’ vindt deze actualisatie voor het jaar 2024 plaats. De meeste wijzigingen uit het 

ontwerpbesluit worden echter ook al in 2023 van kracht, deels met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 

en deels na publicatie van het vast te stellen definitieve besluit.  

De wijzigingen in ontwerp-wijzigingsbesluit betreffen: 

1. De implementatie van een deel van de beleidswijzigingen uit de Realisatiestrategie Natuuropgave 

Provincie Utrecht.  

Op 13 december hebben wij de Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht vastgesteld. Doel van 

de realisatiestrategie is de realisatie van het NNN te versnellen. Belangrijk onderdeel hiervan is de 

uitbreiding van de gebieden waar de realisatie van de nog resterende opgave voor de realisatie van het 
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NNN kan plaatsvinden; realisatie hiervan wordt ook mogelijk binnen de Groene contour en agrarische 

percelen in het NNN. In het ontwerp-wijzigingsbesluit wordt hieraan uitvoering gegeven door aanpassing 

van kaart 1 van het Natuurbeheerplan en de hiermee samenhangende teksten in het Natuurbeheerplan. 

Voor eigenaren van gronden binnen de Groene contour en van agrarische percelen binnen het NNN wordt 

het met de wijzigingen mogelijk subsidies aan te vragen voor de realisatie van nieuwe natuur. Verder 

vinden via het wijzigingsbesluit ook actualisaties en verbeteringen van kaart 1 plaats. De wijzigingen die 

op kaart 1 betrekking hebben, treden zo spoedig mogelijk in werking, direct na publicatie van het vast te 

stellen definitieve wijzigingsbesluit. 

 

 

 

 

2. Actualisaties en verbeteringen van natuur- en landschapsbeheertypen op kaart 2 

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 het ontwerp-

wijzigingsbesluit worden natuur- en landschapsbeheertypen en begrenzingen van gebieden op kaart 2 

gewijzigd. De wijzigingen in het wijzigingsbesluit vloeien voor een belangrijk deel voort uit de eind 2022 

ingediende subsidieaanvragen voor natuurbeheer voor 2023 t/m 2028. Subsidieaanvragers hebben in dat 

kader om wijzigingen verzocht omdat de opgenomen natuurbeheertypen op kaart 2 niet juist waren of 

omdat gebieden ten onrechte op kaart 2 ontbraken. Daarnaast is kaart 2 ook los hiervan geactualiseerd en 

verbeterd. Deze wijzigingen van kaart 2 treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. 

Dit om het mogelijk te maken om de eind 2022 ingediende subsidieaanvragen voor natuurbeheer op basis 

van deze gewijzigde natuur- en landschapsbeheertypen af te handelen. 

3. Actualisaties en verbeteringen van de begrenzingen van gebieden op de kaarten 7 t/m 10 voor agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (ANLb) 

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

landschapsbeheer (ANLb) mogelijk is. In het ontwerp-wijzigingsbesluit worden leefgebieden en 

categorieën voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) geactualiseerd en verbeterd. Er zijn 

(deel)gebieden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 

2024. 

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

wijzigingsbesluit, is opgenomen als bijlage 2 bij deze Statenbrief. De tekstwijzigingen zijn daarin cursief en 

vetgedrukt opgenomen. 

Kanttekeningen en bestuurlijke gevoeligheid: 

Het Natuurbeheerplan 2023 wordt gewijzigd zodat de versnelling van de realisatie van het NNN uit de 

Realisatiestrategie Natuuropgave, voor wat betreft de subsidieverlening, in de loop van het jaar kan plaatsvinden. 

Realisatie van het NNN wordt, door via het wijzigingsbesluit in het Natuurbeheerplan de mogelijkheid te openen 

daarvoor subsidie aan te vragen, ook mogelijk binnen de Groene contour en de agrarisch percelen in het NNN. 

Deze uitbreiding van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de realisatie van het NNN ligt gevoelig bij 

eigenaren in deze gebieden en er zijn veel vragen over gekomen waaruit blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de 

betekenis ervan. Deze uitbreiding van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen brengt echter geen 

verplichtingen met zich mee en legt geen beperkingen op aan eigenaren. Het wijzigingsbesluit opent voor de 

eigenaren enkel de mogelijkheid subsidie aan te vragen om gronden om te vormen naar natuur. 

 

 

Wij hebben afgewogen of het ontwerp-wijzigingsbesluit met de nieuwe verhoudingen in uw Staten vastgesteld kan 

worden. Uitkomst hiervan is dat het ook met de nieuwe verhoudingen goed is om dit besluit nu te nemen. De 

wijziging die hierin is doorgevoerd is reeds besproken met de commissie RGW op 25 januari 2023 bij de 

bespreking van de Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht. Na dit besluit start de inspraak op de 

wijzigingen en definitieve vaststelling vindt daarna plaats. 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Vaststelling van het ‘Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ vindt plaats op basis van artikel 1.3 van 

de SVNL. Voor de vaststelling van het wijzigingsbesluit wordt de procedure voor inspraak doorlopen die is geregeld 
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in Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Belanghebbenden kunnen gedurende de zienswijze-

termijn van zes weken zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het 

Natuurbeheerplan 2023’ betreft een partiële wijziging van het Natuurbeheerplan 2023. Een zienswijze kan alleen 

worden ingediend voor de gewijzigde onderdelen in de tekst en de kaarten. De onderdelen van de tekst en de 

kaarten die niet worden gewijzigd, zijn onherroepelijk en daarom niet vatbaar voor inspraak.   

 

 

 

 

 

 

Na de zienswijze-termijn worden de reacties verwerkt in een Nota van beantwoording en zal het besluit op basis 

van de binnengekomen zienswijzen, indien nodig worden bijgesteld en na besluitvorming door ons definitief worden 

vastgesteld. Wij zullen uw Staten daarover opnieuw informeren door middel van een Statenbrief. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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