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Onderwerp Statenbrief:
Ontwerp Wijzigingsbesluiten Natuurbeheerplan beheerjaar 2021 en 2022
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Wij brengen u ter kennis dat ons college op 9 maart 2021 het Ontwerp Wijzigingsbesluit van het
Natuurbeheerplan versie 2021 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 heeft vastgesteld. Het
Ontwerp Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan versie 2021 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Ontwerp
Natuurbeheerplan 2022 zal met bijlagen ter inzage worden gelegd van 12 maart 2021 tot en met 24 april 2021.
Het Natuurbeheerplan 2022 is gebaseerd op het vigerende Natuurbeheerplan 2021. Het bestaat uit een set
kaarten en een toelichting. Het Natuurbeheerplan is een doorvertaling van de door u in 2016 vastgestelde
Natuurvisie Provincie Utrecht. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden
voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur, waaronder het weidevogelbeheer en
landschapselementen in de provincie Utrecht. De beheertypenkaart is in overleg met de terreinbeheerders
geactualiseerd. Ook zijn de in 2020 gerealiseerde natuurterreinen toegevoegd.
Inleiding
Een goed beheer van natuur en landschap is één van de speerpunten van de Natuurvisie Provincie Utrecht (PS
12 december 2016). Om natuurterreinen in Utrecht in stand te houden en om de biodiversiteit in de provincie te
behouden kunnen eigenaren van natuurterreinen, zowel particuliere eigenaren als de grote terreinbeheerders,
een vergoeding krijgen voor de ontwikkeling van natuur en voor de beheermaatregelen die zij moeten uitvoeren
om het op hun terrein aanwezige natuurtype in stand te houden. Agrariërs kunnen via het systeem van agrarische
collectieven een vergoeding krijgen voor agrarisch natuurbeheer. Deze vergoedingen kennen wij toe via het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschap. Om te bepalen voor welk type natuurbeheervergoeding een
terreineigenaar (al dan niet via een natuurcollectief) of agrarisch collectief in aanmerking komt is een
Natuurbeheerplan nodig.
Het Natuurbeheerplan bevat geen bindende regels of verplichtingen voor burgers. Ook kunnen er geen rechten
aan worden ontleend; opname van een terrein in het Natuurbeheerplan leidt dus niet vanzelfsprekend tot een
positief besluit over subsidiëring van het beheer. Het zorgt er alleen voor dat beheerders de mogelijkheid krijgen
om subsidie aan te vragen voor het beheer van deze gronden.
Toelichting
De provincies zijn – op grond van het decentralisatieakkoord natuur – volledig verantwoordelijk voor de uitvoering
van het natuurbeleid. De doelen worden door de provincies aangegeven in het Natuurbeheerplan.
De provincie stelt de kaders vast voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer met de vaststelling van
het Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is en welke beheerdoelen
hiervoor gelden. Daarnaast financiert de provincie een aanzienlijk deel van de kosten voor de ontwikkeling en het

beheer van natuur door middel van subsidies. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze
subsidies. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling
en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur- en landschapselementen in de provincie. Het
Natuurbeheerplan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit stelsel bestaat uit: de
’Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016’ (SVNL2016), voor het beheer van natuur en
landschap, de ‘Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap’ (SKNL), voor investeringen in natuur en
landschap (omvorming, inrichting en kwaliteitsontwikkeling), en de ‘Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie
NNN-gronden’ (UVAN), voor het aankopen van gronden voor de omvorming naar natuur.
In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ uit 2019 is afgesproken om de komende vier jaar 400 ha
Groene Contour te realiseren. Hiervoor is € 12 miljoen euro beschikbaar. Door de wijziging van het
Natuurbeheerplan worden in 2021 subsidies mogelijk voor de realisatie van Groene Contour in de uiterwaarden.
Voor het daadwerkelijk kunnen aanvragen van subsidies dienen nog wel in een openstellingsbesluit hiervoor
middelen beschikbaar te worden gesteld. De aanpak van de realisatie van de Groene contour zal binnenkort aan
uw Staten ter besluitvorming worden voorgelegd. Pas als uw Staten instemmen met deze aanpak zal openstelling
voor het verlenen van subsidies voor de realisatie van de Groene contour in de uiterwaarden plaatsvinden.
In de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt verder meer nadruk gelegd op het belang van het halen van de
kwantitatieve doelstelling voor het realiseren van het NNN in 2027. Dit om te voorkomen dat een te sterk
vasthouden aan de kwalitatieve ambities de tijdige realisatie van het NNN in de weg staat.
Financiële consequenties
Of en hoeveel middelen beschikbaar zijn voor de verschillende subsidies wordt jaarlijks bepaald via
openstellingsbesluiten. Voor het beheerjaar 2021 bepaalt het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2021 hoeveel
middelen beschikbaar zijn. Indien uw Staten instemmen om voor de gronden in de Groene contour in de
uiterwaarden subsidies mogelijk te maken voor de realisatie, zal in 2021 hiervoor nog een aanvullende
openstelling plaatsvinden.
Vervolgprocedure / voortgang
De wijzigingsbesluiten met bijlagen, liggen na vaststelling gedurende zes werkweken ter inzage. Na deze periode
verwerken wij de reacties in een Nota van beantwoording en zullen wij het Natuurbeheerplan op basis van deze
zienswijzen (indien nodig) bijstellen. Hierna zullen wij het Natuurbeheerplan vaststellen. Vervolgens kan tijdens
de openstellingsperiode subsidie aangevraagd worden op basis van dit Natuurbeheerplan.
Bijlagen





Ontwerp Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan 2021
Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022
Natuurbeheerplan 2022
Kaartbijlagen Natuurbeheerplan 2021 en 2022
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