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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-606449844 (DOS-2017-

0004191)

Contact

E. Buijserd

070 - 441 69 56

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp:

Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

Publiekssamenvatting:

Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis 

van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL) en de Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Doel is om (agrarische) natuur en daarmee de 

biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer (SNL) en inrichting 

(SKNL) op kwaliteit te brengen en te houden.

Om subsidie te kunnen aanvragen moet de regeling worden opengesteld en vragen 

Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hoofdsubsidieplafonds vast te stellen. In dit 

openstellingsbesluit wordt er voor € 18.250.000,- aan natuurbeheersubsidie voor de 

beheerperiode 2018-2023 opengesteld. Voor doorlopers in het agrarisch natuurbeheer dat voor 

2016 is gestart, wordt € 160.000,- beschikbaar gesteld. Voor natuurontwikkeling via de SKNL 

wordt € 13.000.000 opengesteld.

In het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018 hebben Gedeputeerde Staten deze hoofdplafonds 

onderverdeeld in deelsubsidieplafonds en zijn de aanvraagperiode en het aanvraagloket 

vastgesteld. 

Advies:
1.Vast te stellen het Statenvoorstel Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018, waarmee de 3 

subsidieplafonds, onderdeel natuur en SKNL, en de bekendmaking daarvan door publicatie in het 

Provinciaal Blad ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd;

2.Vast te stellen het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018 met de daarin opgenomen 

deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de 

subsidieplafonds 2018 SNL, onderdeel natuur en SKNL;

3.Te bepalen dat het openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018 wordt bekendgemaakt door 

publicatie in het Provinciaal Blad;

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 22 augustus 2017
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4.Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Openstellingsbesluit 2018 SNL en SKNL
- Statenvoorstel - Openstellingsbesluit SNL 2018, onderdeel natuurbeheer  en SKNL - DOS-
2017-0004191
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief BTW : € 31.410.000 

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

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

Er zijn nu geen financiële consequenties, die ontstaan pas als de subsidies daadwerkelijke 

worden beschikt. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig in de begroting van programma 1. 

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. Dit voorbehoud is opgenomen in het openstellingsbesluit. Indien het 

hoofdsubsidieplafond door PS lager wordt vastgesteld, dan kan een subsidie worden geweigerd 

voor zover de verstrekking van de subsidie zou leiden tot overschrijding van dat lagere plafond. 

De deelsubsidieplafonds dienen dan nog wel te worden gewijzigd/verlaagd.

2 Proces

Jaarlijks worden de regelingen opengesteld om continuïteit in de het natuurbeheer te waarborgen 

en nieuw aangelegde natuurgebieden van natuurbeheersubsidie te kunnen voorzien. Om natuur 

door middel van de SKNL te kunnen realiseren dient ook deze regeling opengesteld te zijn. De 

plafonds zijn bepaald op basis van informatie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, welke voor de provincie de subsidieregelingen uitvoert. 

3 Communicatiestrategie

De openstelling van de subsidieregelingen wordt via de bestaande overlegstructuren met de 

groene partners gedeeld.
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