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Onderwerp

Aangaan Kwalitatieve Verplichtingen in verband met 

verlening SKNL subsidie functieverandering aan

zelfrealisatoren van NNN in de Krimpenerwaard

 

Geachte heer, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Provincie Zuid-Holland en de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard hebben de gedeelde

ambitie om in 2021 alle gronden met natuurbestemming in het Bestemmingsplan Natuurgebieden

Veenweiden Krimpenerwaard beschikbaar te krijgen voor de realisatie van het NNN.  Hiertoe

worden grondeigenaren in de gelegenheid gesteld om zelf natuur te realiseren. Daartoe dienen

deze eigenaren dan wel voor 1 november 2021 een uitvoeringsovereenkomst zelfrealisatie met

de provincie en een daaraan gekoppelde kwalitatieve verplichting voor het grondgebruik te

tekenen, onder voorwaarde dat subsidie wordt verleend voor de herinrichting. Het is aan de

zelfrealisatoren om tijdens de huidige SKNL openstellingsperiode (uiterlijk 30 oktober 2021)

SKNL subsidie aan te vragen voor financiering van de functieverandering en investeringen om

natuur te realiseren. 

Om de planning te halen is een aangepaste procedure nodig van de behandeling van SKNL

subsidieaanvragen door het versneld aangaan van kwalitatieve verplichtingen. Deze kwalitatieve

verplichtingen willen wij zelf tijdig aangaan met de zelfrealisatoren, zo nodig met opschortende

voorwaarde die er toe leidt dat de uitvoeringsovereenkomst pas in werking treedt na verlening

van de subsidie.

Hiertoe verzoeken wij u om af te zien van het gebruik van uw volmacht zoals bedoeld in artikel 2,

eerste lid, onderdeel f, van het besluit ‘’Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit POP-2

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zuid-Holland’’ om Kwalitatieve Verplichtingen aan te

gaan met zelfrealisatoren van natuur in het kader van het Programma Veenweiden

Krimpenerwaard en dit over te laten aan Provincie Zuid-Holland. 

http://www.zuid-holland.nl
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Uw reactie op dit verzoek zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


