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Subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
Wij hebben op 27 september 2022 de ‘Subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur’ vastgesteld. Hiermee
wordt het voor terreineigenaren van Natura 2000-gebieden en waterschappen mogelijk subsidie aan te vragen voor
de vergoeding van apparaatskosten voor de inbreng van kennis en expertise ten behoeve van een nieuw
programma van maatregelen voor 2024 tot en met 2030.
Inleiding:
Het Programma Natuur omvat maatregelen die gericht zijn op het bereiken van een gunstige staat van
instandhouding voor stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. In het kader van het Programma Natuur heeft het Rijk
voor de jaren 2021-2023 € 600 miljoen ter beschikking gesteld aan de provincies voor natuurplannen. Hiertoe is op
22 april 2021 de Regeling specifieke uitkering Programma Natuur gepubliceerd. Op basis van die regeling heeft de
Provincie Utrecht een aanvraag ingediend om een beroep te doen op de voor Utrecht beschikbare middelen van
ruim € 17,4 mln. Hiermee is de provincie samen met de natuur beherende terreineigenaren en waterschappen van
start gegaan.
In de eerste fase van het Programma Natuur ligt de focus op fysieke maatregelen in de Natura 2000 gebieden zelf
die tot 2023, met een eventuele uitloop naar 2025, uitgevoerd worden. Voor deze eenmalige fysieke maatregelen
zijn een groot aantal aanvragen al ingediend op grond van de bestaande provinciale Subsidieregeling SKNL.
Hiervoor wordt in het openstellingsbesluit subsidie natuur 2023 € 8 mln. opengesteld voor 2023.
Onderdeel van de beschikking van het Rijk zijn, naast de fysieke investeringen, de apparaatskosten (€ 1,35 mln.).
Dit geld is bedoeld om natuur beherende terreineigenaren en waterschappen tegemoet te komen voor hun
gemaakte apparaatskosten. Deze partners worden gevraagd om inbreng te leveren en kennis te delen die nodig is
om te komen tot een nieuw, aanvullend programma van maatregelen gericht op natuurbehoud en -herstel in en
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rondom Natura 2000 gebieden ten behoeve van de tweede fase van Programma Natuur 2024-2030. Om deze inzet
te kunnen vergoeden is de “Subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur” opgesteld.
In de subsidieregeling zijn de activiteiten benoemd waarvoor de subsidie bedoeld is, namelijk:
a. leveren van ecologische data en monitoringsgegevens uit en rondom Natura 2000 gebieden op het gebied
van ecologie en hydrologie;
b. meewerken aan de Natuur Doel Analyses;
c. deelnemen aan bijeenkomsten in gebiedsprocessen Stikstof;
d. organiseren en/of deelnemen aan Natura 2000 en Programma Natuur veldbezoeken;
e. leveren specialistische kennis voor Programma Natuur, fase 2;
f. meewerken aan het opstellen van een nieuw aanvullend programma van maatregelen fase 2 Programma
Natuur, in te dienen bij het Rijk;
g. overleg en planvorming fase 1 en fase 2 Programma Natuur.
Financiële consequenties:
Van het Rijk hebben we een specifieke uitkering natuur ontvangen van € 17,4 mln. De apparaatskosten van € 1,35
mln. maken hier deel van uit.

Vervolgprocedure / voortgang:
Met de vaststelling van deze subsidieregeling kunnen subsidie aanvragen worden ingediend door terreineigenaren
van Natura 2000-gebieden en waterschappen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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