
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Subsidieplafonds (agrarisch) natuurbeheer 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de keuzes die Gedeputeerde Staten heb
ben gemaakt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer. 

Toezegging/motie/amendement: 
nvt 

Inleiding: 

Op verschillende momenten bent u geïnformeerd over de decentralisatie van het 
natuurbeleid, de nieuwe provinciale verantwoordelijkheden en het daarvoor 
beschikbare budget: 

16 oktober 2013 - beeldvormende ronde over decentralisatie natuur en 
natuurpact 
21 januari 2014 - mededeling over de decentralisatie-uitkering 

Mededeling: 

Op 8 april 2014 hebben Gedeputeerde Staten de definitieve subsidieplafonds voor 
het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten hebben hierbij, binnen het door u gestelde financiële 
kader, de volgende keuzes gemaakt; 

- Voor het agrarisch natuurbeheer is evenals vorig jaar de keuze gemaakt 
om de lopende overeenkomsten te continueren. De afspraken hiervoor 
zijn vastgelegd in de zogeheten collectieve beheerplannen. 

- Voor beheer van gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS of 
Natuurnetwerk) wordt geen subsidie toegekend. De aanvragen hiervoor 
van Staatsbosbeheer (ad €150.000,-) en de Unie van Bosgroepen (ad 
€40.000,- voor gebieden die ze beheren voor de gemeenten) worden af
gewezen. 
De terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Flevo-landschap 
en Unie van Bosgroepen en de kleinere particuliere terreinbeheerders 
(Roggebotstaete) hebben de mogelijkheid gekregen om in aanvulling op 
hun reeds lopende beschikkingen enkele kleine aanvullingen te doen. Dat 
gaat om gebieden binnen de EHS, die in de afgelopen jaren als nieuwe 
natuurgebieden zijn ingericht en nu overgaan naar regulier beheer. 
Staatsbosbeheer is voor Flevoland een nieuwe aanvrager. Als grote ter
reinbeheerder komt Staatsbosbeheer, conform de afspraken die zijn ge
maakt tussen Rijk en provincies, in aanmerking voor een lumpsum-
overeenkomst. Voor de gebieden binnen de EHS die Staatsbosbeheer be
heert krijgt zij een subsidiebijdrage van 75% van de landelijk vastgestel
de normkosten. Wanneer de lopende overeenkomsten van Natuurmonu
menten en Flevo-landschap eindigen (2016), geldt voor alle grote ter
reinbeheerders hetzelfde regime. 

- Aan alle terreinbeheerders wordt gevraagd om de resultaten van het be
heer volgens een landelijke systematiek te monitoren. Hiervoor wordt 
een aparte subsidiebijdrage toegekend. 
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Het door u gestelde financiële kader houdt in dat kortingen bij decentralisatie moeten worden 
opgevangen binnen de gedecentraliseerde taak. In de Flevolandse SNL-verordening is daarom, in 
het verlengde van het coalitieakkoord, de passage opgenomen dat de totaalsom van de subsidiepla
fonds de rijksbijdrage niet mag overschrijden. 
De totaalsom van lopende verplichtingen, verplichte bijdragen aan een gezamenlijke uitvoeringsor
ganisatie bij het IPO, een reservering voor maatregelen in Natura 2000-gebieden, een reservering 
voor het faunafonds en de nu opengestelde subsidieplafonds komt uit op exact €5,8 miljoen. Dit is 
precies het bedrag dat bij de decembercirculaire als decentralisatie-uitkering aan Flevoland is 
toegekend. 

Met de vaststelling van deze subsidieplafonds geven Gedeputeerde Staten invulling aan de afspra
ken uit het Natuurpact met het Rijk. De financiering van het natuurbeheer voor de volledige EHS is 
met ingang van 1 januari 2014 een provinciale taak. Het aantal hectares dat de provincie subsidi
eert is daarmee uitgebreid van ruim 8000 ha naar ongeveer 25.000 ha. Daarbij gelden voor alle 
terreinbeheerders dezelfde voorwaarden. Voor het natuurbeheer zijn de doelen vastgesteld in het 
natuurbeheerplan. Landelijk zijn per beheertype de normkosten vastgesteld waarbij rekening is 
gehouden met eventuele opbrengsten, zoals de verkoop van hout. De subsidiebijdrage is terugge
bracht van 84% naar 75% van de normkosten. Overige inkomsten zullen de beheerders moeten 
genereren uit ledenbijdragen, subsidies van derden en andere verdienmodellen. 
Met Staatsbosbeheer en het ministerie van EZ zullen nog aanvullende afspraken gemaakt worden 
over het beheer van de Oostvaardersplassen. Het beheer van de grote grazers en de adviezen van 
het ICMO hierover maken geen deel uit van het reguliere natuurbeheer. 

Voor het agrarisch natuurbeheer wordt gewerkt aan een landelijke herziening van het subsidiestel
sel. Doel is te komen tot een eenvoudiger stelsel, met lagere kosten en hogere effectiviteit, dat 
aansluit bij de Europese eisen voor vergroening. Vooruitlopend op deze stelselherziening is in 
Flevoland gekozen om vast te houden aan de status quo en vooruitlopend op de stelselherziening 
geen nieuwe aanvragen mogelijk te maken. In Flevoland is dat ca. 140 hectare, verdeeld onder zes 
agrarische natuurverenigingen. 

De nu vastgestelde subsidieplafonds hebben geen betrekking op het programma nieuwe natuur of 
op (eenmalige) inrichtingsmaatregelen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering van bestaande 
natuur. Keuzes daarvoor worden gemaakt na vaststelling van de nieuwe natuurvisie die in voorbe
reiding is. 

Het vervolg 

Op grond van de nu vastgestelde subsidieplafonds worden beschikkingen verleend aan de terreinbe
herende organisaties en aan de agrarische natuurverenigingen (onder voorbehoud van definitieve 
vaststelling van de begroting bij de perspectiefnota). 

I 
Ter inzage in de leeskamer 

Besluit tot definitieve vaststelling subsidieplafonds voor het subsidiestelsel natuur en landschap. 

Verdere informatie 

In veel andere provincies wordt ook subsidie verleend voor natuurbeheer van gebieden buiten de 
vastgestelde EHS. Die provincies financieren dit vanuit eigen middelen. Provincie Flevoland wijkt 
op dit punt af van de afspraken die het IPO gemaakt heeft met het ministerie van EZ in het natuur
pact en van de afspraken die het IPO gemaakt het met de terreinbeherende organisaties in een 
apart manifest. 


