Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan beheerjaar 2021
Ontwerp Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 maart 2021, nr. 821FD987 tot wijziging van
het ‘Natuurbeheerplan, versie 2021’
Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 2 juni 2020 het “Natuurbeheerplan, versie 2021”
vastgesteld. GS zien aanleiding om ten behoeve van het beheerjaar 2021 een aantal ambtshalve wijzigingen in
de tekst van het “Natuurbeheerplan, versie 2021” en de daarbij behorende kaarten door te voeren. Aan deze
wijzigingen zal terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 toekomen, zodat de aanvragen voor subsidie voor het
beheerjaar 2021 kunnen plaatsvinden op basis van het ‘Natuurbeheerplan, versie 2021’, zoals dat luidt na deze
wijziging.
Het gaat hierbij om de hieronder weergegeven wijzigingen.
Wijzigingen
1. Het mogelijk maken van een subsidie functieverandering en inrichting in 2021 op basis van de SKNL voor
gronden in de Groene contour in Eemland.
Hiervoor is in paragraaf 3.2.1 de volgende tekst toegevoegd.
“Groene Contour percelen in Eemland
Voor percelen van Natuurmonumenten in de Groene contour ten noorden van de Volkersweg in Eemland is, na overleg met de
Kopgroep Akkoord van Utrecht, in 2021 een subsidie functieverandering en inrichting op basis van de SKNL mogelijk. Het
betreft de kadastrale percelen ENS K 420, 422 en 435.”

2. Het voor gronden in de Groene contour in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek mogelijk maken van een
subsidie voor functieverandering op basis van de SKNL (Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap)
en van een subsidie voor aankoop met als doel omvorming naar natuur op basis van de UVAN
(Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden).
Kaart 1 is hiervoor als volgt aangepast.
Op kaart 1 zijn de Groene Contour percelen in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek gewijzigd van “Te ontwikkelen natuur
(groene contour)’ naar ‘Te ontwikkelen natuur (groene contour met subsidie functieverandering)’.

Aan paragraaf 3.2.1 wordt de volgende tekst toegevoegd over het mogelijk maken van de subsidie voor
functieverandering en de subsidie voor aankoop.
“Groene Contour uiterwaarden
De Groene Contour percelen in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek zijn, na overleg met de kopgroep Akkoord van Utrecht, op
kaart 1 gewijzigd van ‘Te ontwikkelen natuur (groene contour)’ naar “Te ontwikkelen natuur (groene contour met subsidie
functieverandering)’. Voor deze percelen kan daarmee een subsidie functieverandering op basis van de SKNL en subsidie voor
aankoop op basis van de UVAN worden aangevraagd. Voor het daadwerkelijk kunnen aanvragen van deze subsidies dienen
nog wel eerst middelen in een openstellingsbesluit beschikbaar te worden gesteld. Openstelling zal pas plaatsvinden nadat PS
met het statenvoorstel instrumentenkader Groene Contour ingestemd hebben. Het betreft een oppervlakte van ongeveer 100
ha.
Het gaat om de volgende kadastrale percelen (geheel of gedeeltelijk).
Gemeente Lopik

Percelen met de kadastrale aanduiding:
Ten NO van Jaarsveld: JVD A 2891
Ten ZW van Uitweg: JVD A 2642, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 688, 689
Ten Z van Uitweg: JVD A 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 2918
Ten ZO van Uitweg: JVD A 468, 470, 471
Ten ZW van Lopikerkapel: JVD A 2532, 2631, 2633, 2635, 2638, 2909
Idem: JVD A 125, 1206, 1704, 2520, 2521, 2523, 2525, 2526
Idem: JVD A 98, 2943
Gemeente Vijfheerenlanden
Percelen met de kadastrale aanduiding
VAN F 281, 489, 490, 587, 588, 589, 593, 596
Gemeente Houten
Percelen met de kadastrale aanduiding
HTN4 K 200, 201, 202, 205, 206
Gemeente Wijk bij Duurstede
Percelen met de kadastrale aanduiding
WIJ1 E 1455, 2474, 2497, 2579
WIJ1 E 219, 1126, 1348, 2847
WIJ1 E 1948, 1949, 1950, 1951
Het mogelijk maken van een subsidie voor functieverandering en aankoop, heeft geen gevolgen voor de subsidiemogelijkheden
voor agrarisch natuurbeheer. Deze blijven ongewijzigd.”

3. Het mogelijk maken van een subsidie voor functieverandering en inrichting op basis van de SKNL voor de
uitvoering van compensatieverplichtingen.
Hiervoor is in paragraaf 3.2.4 de volgende tekst toegevoegd.
“Uitvoering compensatieverplichtingen
Een subsidie functieverandering op basis van de SKNL is ook mogelijk voor de uitvoering van natuur- en
boscompensatieverplichtingen van de provincie en de uitvoering van natuur- en boscompensatieverplichtingen van anderen die
door de provincie zijn overgenomen. In 2018 heeft de provincie een compensatiebank ingesteld. In deze compensatiebank
worden door de provincie gronden op voorraad gehouden voor de realisatie van natuur- en boscompensatieverplichtingen. Dit
kunnen gronden zijn die door provincie zijn aangekocht, maar ook gronden van derden, over welke de provincie met deze
derden afspraken heeft gemaakt om ze beschikbaar te houden voor de uitvoering van compensatieverplichtingen. De provincie
maakt met compensatieplichtigen afspraken over de uitvoering van compensatieverplichtingen op gronden van de
compensatiebank. Voor de uitvoering van deze compensatieverplichtingen op door derden beschikbaar gestelde gronden, kan
de provincie, desgewenst en zo nodig, aan deze derden op basis van de SKNL een subsidie functieverandering en een
daarmee samenhangende inrichtingssubsidie verlenen. Dit is ook mogelijk voor de uitvoering van compensatieverplichtingen
van de provincie zelf. De kosten van inrichting komen als het gaat om de uitvoering van compensatieverplichtingen voor 100%
voor subsidie in aanmerking. Kaart 1 ‘Te ontwikkelen natuur’ is in dit geval niet leidend voor de gronden die in aanmerking
komen voor een subsidie functieverandering, maar dat zijn de eisen die verbonden zijn aan de specifieke
compensatieverplichting.”

4. Het meer nadruk leggen 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.
Hiervoor wordt in paragraaf 3.2.4 onder het kopje ‘Te ontwikkelen natuur’ na de 1 e alinea de zin “Als op de
betreffende locatie geen van de typen met de hoogste prioriteit gerealiseerd kan worden, wordt bekeken of een
type met de tweede prioriteit gerealiseerd kan worden”, vervangen door:
“Als op de betreffende locatie geen van de typen met de hoogste prioriteit gerealiseerd kan worden,
bekijken we of een type met een andere prioriteit uit tabel 1 mogelijk is om zo het NNN tijdig te kunnen realiseren.”

5. Het mogelijk maken dat ook met het nieuwe pakket ‘ontwikkeling kruidenrijk grasland’ aan de vereiste omvang
voor zwaar beheer om voor een subsidie voor weidevogelbeheer in aanmerking te komen, kan worden voldaan.
Hiervoor is de volgende tekst onder tabel 4 in paragraaf 4.5 toegevoegd.
“Aanvullend hierop valt vanaf 2021, met terugwerkende kracht het nieuwe beheerpakket "ontwikkeling kruidenrijk grasland"
onder het criterium zwaar beheer (1).
Overzicht beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer. https://www.boerennatuur.nl/wpcontent/uploads/2019/11/20191018-Overzicht-Beheerpakketten-2020.pdf “

6. Aanpassing van kaarten 3 t/m 6, betreffende de subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.
Dit betreft de volgende aanpassingen:
•

Kaart 3. Bunschoten. Twee percelen met lopende contracten voor weidevogelbeheer waren ten onrechte geschrapt
en zijn weer toegevoegd aan het leefgebied Open grasland - Weidevogelkerngebied.

•

Kaart 3. Groot Mijdrecht Noord. De gebieden op kaart 1 met de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur (subsidie
functieverandering)’ in Groot Mijdrecht Noord zijn op kaart 3 weer toegevoegd als leefgebied Open grasland –
Weidevogelrandzone. Op basis van een Statenbesluit in 2012 en het Pact van Poldertrots in 2012 komen deze
gebieden, in afwijking van andere gebieden met de aanduiding ‘Te ontwikkelen natuur (subsidie functieverandering)’,
ook in aanmerking voor een subsidie agrarisch natuurbeheer. De gebieden waren voor het beheerjaar 2021 ten
onrechte geschrapt op kaart 3.

•

Kaarten 3, 4 en 6. Eemland. Kleine correctie voor een perceel nabij de Eem en de Krachtwijkerweg. Een deel van het
perceel (net zoals rest van het perceel) is toegevoegd aan de leefgebieden Open grasland – Weidevogelkerngebied;
Droge dooradering – Landschap; en aan Zoekgebied Water - Waterberging, Duurzaam bodembeheer en
Natuurvriendelijk beheren. Het ten onterechte op kaart 2 aangegeven beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’
voor dit deel van het perceel is geschrapt.

•

Kaarten 4 en 5. Perceel in Vijfheerenlanden nabij Diefdijk. Op kaart 2 is het natuurbeheertype ‘Kruiden- en faunarijk
grasland’ verwijderd en het perceel is toegevoegd aan de leefgebieden Droge dooradering – Landschap; en Natte
dooradering – Zwarte Stern, Purperreiger en Soortenrijke graslandranden.

6. Kleine redactionele aanpassingen in de tekst van het NBP ter verduidelijking van het provinciale beleid en voor
een goede inpassing van de toe te voegen tektsten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 09 maart 2021.
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