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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-590530422 (DOS-2017-

0004191)

Contact

E. Buijserd

070 - 441 69 56

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp:

Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Publiekssamenvatting:

Agrarisch natuurbeheer loopt vanaf 2016 via agrarische collectieven. Op basis van 6-jarige 

subsidiebeschikkingen realiseren de agrarische collectieven het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer binnen Zuid-Holland. Voor uitbreidingsaanvragen op de subsidiebeschikkingen 

van de agrarische collectieven vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een 

hoofdsubsidieplafond van € 5.859.004,-. In het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch 

natuurbeheer 2018 hebben Gedeputeerde Staten dit hoofdplafond onderverdeeld in 

deelsubsidieplafonds en zijn de aanvraagperiode en het aanvraagloket vastgesteld. Nog niet het 

hele hoofdsubsidieplafond is belegd in deelplafonds. De deelplafonds zullen in een later stadium 

worden bijgesteld indien overleggen met waterschappen en gebiedspartijen hiertoe aanleiding 

geven.

Advies:

1.Vastgesteld het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2018 waarin, 

onder voorbehoud van vaststelling van het hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten, de 

deelplafonds zijn bepaald; 

2. Vastgesteld het statenvoorstel inzake de vaststelling van een subsidieplafond van 

€ 5.859.004,- voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2018 voor 

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer;

3. Bepaald dat het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2018 wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

4. Vastgesteld de publiekssamenvatting bij het voorstel Openstellingsbesluit SNL, onderdeel 

Agrarisch Natuurbeheer 2018.

Besluit GS:

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E. Buijserd Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 mei 2017 13 september 2017
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Bijlagen:

- Openstellingsbesluit 2018 SNL alleen onderdeel agrarisch natuurbeheer

- Statenvoorstel - Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 - DOS-2017-

0004191
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1 Toelichting voor het College

Zie voordracht aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW € 5.859.004,-

Programma : Programma 1 - Groen, Waterrijk en Schoon

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Dekking voor een bedrag van € 5.859.004,- wordt gevonden in programma 1: Groen en Water, 

Doel 1.4: Behoud van biodiversiteit en wordt verwerkt in Begroting 2018 en verder. In de 

decentralisatie uitkering natuur (Natuurpact 2013) zijn de middelen beschikbaar voor de nationale 

bijdrage (=50% cofinanciering, met uitzondering van de watermaatregelen). Daarnaast zijn er EU-

middelen beschikbaar via de toegekende POP3 bijdrage (=50%) en cofinancieren de 

waterschappen de watermaatregelen volledig. Van het totale plafond beslaan de 

watermaatregelen het overgrote deel: 5,6 miljoen euro.

Juridisch kader:

Met dit besluit worden indieningsperioden vastgesteld waarbinnen aanvragen om subsidie 

moeten zijn ingediend. Aanvragen die buiten de indieningsperiode worden ingediend, komen niet 

voor subsidie in aanmerking.

Tevens worden, onder voorbehoud dat Provinciale Staten het subsidieplafond vaststellen, 

deelplafonds vastgesteld. Het gevolg van het voorbehoud is dat de deelplafonds verlaagd kunnen 

worden indien Provinciale Staten het subsidieplafond niet of lager vaststellen. De verlaagde 

deelplafonds zijn dan ook van toepassing op subsidieaanvragen die reeds ingediend zijn.

2 Proces

Zie voordracht aan Provinciale Staten

3 Communicatiestrategie

Naast de officiële publicatie in het Provinciaal Blad en afstemming met de agrarische collectieven,

wordt geen apart communicatietraject voorgesteld. 
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