STATENBRIEF

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP

DATUM
DOCUMENTNUMMER
VAN

Openstellingsbesluit subsidies
natuur 2023 en Besluit tot
wijziging van de
Uitvoeringsverordening
Subsidie Biodiversiteit (USB)
27‑09‑2022
UTSP-522568655-17782
Yvonne van Dijke-de Graaf

TELEFOONNUMMER
E-MAILADRES

DOMEIN/OPGAVE
TEAM
PORTEFEUILLEHOUDER

+31621817613
Yvonne.van.dijkede.graaf@provincie-utrecht.nl
LLO
NEL
Sterk

NUMMER PS
BIJLAGE

1. Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023
2. Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB)

Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Wij hebben op 27 september 2022 het 'Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 provincie Utrecht' vastgesteld.
Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om op basis van een viertal subsidieregelingen subsidies voor natuur aan
te vragen. Jaarlijks vindt openstelling van deze subsidieregelingen plaats. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur
2023 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar
2023, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Nieuw
in het openstellingsbesluit voor 2023 ten opzichte van het openstellingsbesluit voor 2022 is dat ook de openstelling
voor de Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit in dit besluit is opgenomen. Hiervoor hebben wij op 27
september ook een Besluit tot wijziging van de USB vastgesteld.
Inleiding:
Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 maakt het mogelijk op basis van een viertal provinciale
subsidieverordeningen subsidie aan te vragen. Het betreft de volgende subsidieverordeningen:
•
•
•
•

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016),
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL),
Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN), en
Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht (USB).

Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden
aangevraagd ten laste van het boekjaar 2023, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de
subsidie kan worden aangevraagd. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur wordt jaarlijks vastgesteld.
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Het Openstellingsbesluit biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen
•

•

•

•

op basis van de SVNL2016 voor:
o het beheer van natuurterreinen: Subsidies natuurbeheer hebben een looptijd van 6 jaar. Voor alle
natuurbeheerders, behalve SBB, start in 2023 een nieuwe subsidieperiode van 6 jaar.
op basis van de SKNL voor:
o de functieverandering van landbouwgrond naar natuur ten behoeve van de realisatie van het
NNN en de Groene contour
o de aanleg van natuur(terreinen) door het treffen van inrichtingsmaatregelen op gronden die
functieverandering hebben ondergaan ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene
contour
o het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurterreinen door het treffen van
inrichtingsmaatregelen en maatregelen en uitvoering geven aan actief soortenbeleid
o het verhogen van de natuurkwaliteit van (een habitattype in) Natura 2000-gebieden door
uitvoering van de herstelmaatregelen uit beheerplannen Programma natuur en de
herstelmaatregelen waarvoor het ministerie LNV onlangs een specifieke uitkering (SPUK) aan de
provincie heeft toegekend
o het treffen van hydrologische maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van
natuurterreinen die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen
op basis van de UVAN voor:
o de aankoop van landbouwgrond voor functieverandering van landbouw naar natuur ten behoeve
van de realisatie van het NNN en de Groene contour;
o de beëindiging van pachtovereenkomsten ten behoeve van de realisatie van het NNN en de
Groene contour.
op basis van de USB voor:
o de uitbreiding en verbetering van leefgebieden voor bedreigde soorten;
o het opstellen van soortenmanagementplannen (SMP’s);
o het bestrijden en beheersen van invasieve exoten.

Nieuwe subsidieperiode voor beheer van natuurterreinen voor 6 jaar
Op basis van de SVNL2016 worden subsidies voor natuurbeheer verstrekt aan gecertificeerde natuurbeheerders
binnen de provincie Utrecht. Subsidies voor natuurbeheer hebben een looptijd van zes jaar. In 2023 start voor bijna
alle beheerders, behalve SBB, een nieuwe subsidieperiode van zes jaar, 2023-2028. Jaarlijks kunnen daarnaast
gedurende de subsidieperiode door GS opnieuw subsidieplafonds worden opgenomen in het openstellingsbesluit
om uitbreidingen van het beheer mogelijk te maken. Het openstellingsbesluit biedt de natuurbeheerders de
mogelijkheid om het bestaande beheer te continueren en ook uit te breiden.
Subsidie voor gronden door natuurbeheerders gekocht of in erfpacht genomen van gemeenten
Naar aanleiding van een aanstaande aankoop van gronden door een natuurbeheerder van een gemeente is in het
openstellingsbesluit subsidie mogelijk gemaakt voor natuurgronden die door gemeenten zijn verkocht of in erfpacht
uitgegeven aan natuurbeheerders. Volgens de SVNL2016 kan subsidie worden geweigerd, maar om de kwaliteit
van natuur zoveel mogelijk te borgen hebben we besloten dit niet te weigeren.
Wijzigingsbesluit USB
Op 27 september 2022 hebben wij, naast het Openstellingsbesluit subsidies natuur, ook het Besluit tot wijziging
van de USB vastgesteld (zie bijlage 2). Om de USB toe te voegen aan het Openstellingsbesluit subsidies natuur is
logisch gezien de overeenkomstige grondslag in de natuurvisie, en daarnaast verlaagt het ook de bestuurlijke en
administratieve last. Met dit besluit zijn wijzigingen aangebracht in de USB, waarmee het subsidieplafond en
openstellingsperiode niet meer geregeld wordt in de USB maar in het openstellingsbesluit, conform de andere
natuurverordeningen SVNL, SKNL en UVAN.
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Financiële consequenties Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023:
In het Openstellingsbesluit vindt de openstelling plaats voor het beheerjaar 2023 voor verschillende
subsidieverordeningen. In onderstaande tabel 1 is inzichtelijk gemaakt welke subsidieplafonds er voor 2023 gelden
voor de betreffende onderdelen per meerjarendoel uit het de begroting:
2.1.1 Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte)
2.1.2 De Groene contour is verder gerealiseerd
2.2.1 Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter
2.2.2 De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd
3.3.3 Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening,
menselijke consumptie, natuur en landbouw
Tabel 1 Overzicht subsidieplafonds
Meer- Nummer Onderdeel
jarendoel
De functieverandering van landbouwgrond naar natuur, de aankoop van
landbouwgrond voor deze functieverandering en de beëindiging van
pachtovereenkomsten t.b.v. realisatie NNN
2.1.1
1
De aanleg van natuur op grond die functieverandering heeft ondergaan
2
t.b.v. realisatie NNN

Subsidieplafond
2023
€ 5.000.000
€ 3.000.000

Totaal voor realisatie NNN € 8.000.000
Meerjarendoel
2.1.2

Nummer

Onderdeel

3
4

idem als # 1 t.b.v. realisatie Groene contour in de uiterwaarden
idem als # 2 t.b.v. realisatie Groene contour in de uiterwaarden

Subsidieplafond
2023
€ 3.500.000
€ 1.500.000

Totaal voor realisatie Groene contour in de uiterwaarden € 5.000.000
Meerjarendoel

Nummer

Onderdeel

5
6

idem als # 1 t.b.v. realisatie Groene contour in de rest van de provincie
idem als # 2 t.b.v. realisatie Groene contour in de rest van de provincie

Subsidieplafond
2023
€ 1.500.000
€ 1.000.000

Totaal voor realisatie Groene contour in de rest van de provincie € 2.500.000
Meerjarendoel
2.2.1

Nummer

Onderdeel

7

Natuurbeheer

Subsidieplafond
2023
€ 7.500.000

Totaal natuurbeheer € 7.500.000
Meerjarendoel
2.2.2

Nummer

Onderdeel

8

Actief soortenbeleid en overige maatregelen ter verbetering
natuurkwaliteit
Actief soortenbeleid, soortenmanagementplannen (SMP’s) en bestrijden
en beheersen invasieve exoten (USB)
Uitvoering herstelmaatregelen/beheerplannen voor N2000-gebieden
Uitvoering herstelmaatregelen Programma Natuur voor N2000-gebieden

9
10
11

Subsidieplafond
2023
€
604.000
€ 1.260.000
€ 1.500.000
€ 8.000.000

Totaal voor verbeteren biodiversiteit/natuurkwaliteit € 11.364.000
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Meerjarendoel
3.3.3

Nummer

Onderdeel

12

Hydrologische maatregelen t.b.v. kwaliteitsverbetering natuurterreinen die
negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen

Totaal hydrologische maatregelen €

Subsidieplafond
2023
€

100.000

100.000

Totaaltelling van alle voornoemde bedragen € 34.464.000
De subsidieplafonds, totaal € 34.464.000, komen overeen met de begrote middelen (of een deel daarvan) die voor
het betreffende meerjarendoelen in meerdere beleidsdoelen binnen het Programma Landelijk Gebied in de
exploitatiebegroting zijn opgenomen. Het betreft in veel gevallen middelen die voor een langere periode
beschikbaar zijn gesteld door Provinciale Staten om de doelen te realiseren. Daadwerkelijke bestedingen kunnen
substantieel afwijken van de in de begroting opgenomen bedragen, omdat de inzet van de subsidiemiddelen
afhankelijk is van initiatieven van derden. Dergelijke fluctuaties worden via de plannings- en control cyclus verwerkt
en verrekend met de bestemmingsreserves Programma Landelijk Gebied en/of Realisatiestrategie Natuurvisie.
Voor natuurbeheer (nummer 7 uit tabel 1) gaat een nieuwe subsidieperiode van 6 jaar in, van 2023 tot en met
2028. In de openstelling wordt € 7,5 miljoen per jaar opengesteld (gelijk aan het budget op de kostenplaats 600035
Natuurbeheer), en daarmee € 45 miljoen voor zes jaar. Hierin is voorzien in de Programmabegroting 2023. Bij de
Kadernota 2023-2026 zijn aanvullend middelen beschikbaar gesteld voor het natuurbeheer. Deze zijn verwerkt in
de Programmabegroting 2023, die eind dit jaar nog door uw Staten dient te worden vastgesteld. De
Programmabegroting 2023 voorziet met de verwerking van het Kadernotavoorstel voor de jaren 2023 tot en met
2026 in de provinciale middelen voor de openstelling. De Kadernota kent een termijn van 4 jaar, terwijl de te
verlenen subsidies een looptijd van 6 jaar hebben. Bij een volgende Kadernota zullen de benodigde middelen voor
2027 en 2028 als onvermijdelijke kosten worden voorgesteld.
Voor herstelmaatregelen Programma Natuur (nummer 11 uit tabel 1) zijn Rijksmiddelen ontvangen van totaal €
17,4 mln. Voor de herstelmaatregelen is totaal € 14 mln. beschikbaar, waarvan voor € 6 mln. de subsidie aanvraag
is ingediend en in 2022 zal worden beschikt. De resterende € 8 mln. wordt nu opengesteld.
In het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 is in artikel 24 het voorbehoud opgenomen dat de subsidies
uitsluitend worden verleend voor zober uw Staten, via de Programmabegroting 2023, daarvoor middelen
beschikbaar stellen.
Aan het Besluit tot wijziging van de USB zijn geen financiële consequenties verbonden. Deze financiële
consequenties ontstaan pas door het vaststellen van openstellingsbesluiten voor de verschillende
subsidiemogelijkheden.
Vervolgprocedure / voortgang:
Met de vaststelling van dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden ingediend voor de verschillende
regelingen.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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