
Statenvoorstel - Openstellingsbesluit SNL 2018, onderdeel natuurbeheer  en SKNL Pagina 1 van 4

Statenvoorstel

Vergaderdatum GS: 22 augustus 2017

Portefeuillehouder: Weber, JF

Uiterlijke beslistermijn: n.v.t.

Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd

E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl

Telefoonnummer: 070 - 441 69 56

Documentnummer: PZH-2017-606495112

Onderwerp

Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland 

vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het stelsel waar deze 

regelingen onderdeel van uitmaken is in 2010 in werking getreden en is in nauwe 

afstemming met de andere provincies en IPO ontwikkeld. Het stelsel is een samenhangend 

geheel van de twee genoemde subsidieregelingen, het natuurbeheerplan en een jaarlijks 

openstellingsbesluit. De landelijke afspraak tussen de provincies en beheerders is dat het

stelsel uniform wordt uitgevoerd. Doel is om 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.

De hoofdsubsidieplafonds worden jaarlijks door Provinciale Staten vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten besluiten over de verdeling naar deelsubsidieplafonds, de tarieven en 

de aanvraagperioden (dit alles is opgenomen in het Openstellingsbesluit 2018 SNL 

onderdeel natuur en SKNL dat ter kennisname is bijgevoegd). Het voorgestelde 

hoofdsubsidieplafond voor het natuurbeheer

(€ 18.250.000) is gebaseerd op het benodigde budget om de beheersubsidie voor 

natuurgebieden weer met zes jaar te kunnen continueren daar waar de 

beheersubsidieperiode per 1 januari 2018 is afgelopen en tevens voor het in beheer nemen 

van nieuw gerealiseerde natuurgebieden. Het plafond voor de SKNL (€ 13.000.000) is 

gebaseerd op de ambitie om in 2018 200 ha. nieuwe natuur te realiseren door 

landbouwgrond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) om te zetten in natuur en deze 

waar nodig in te richten.

Voor deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer van voor 2016 dient jaarlijks een 

subsidieplafond te worden vastgesteld. Ieder jaar wordt het volume aan doorlopers in het 

oude stelsel minder. Voor 2018 is een hoofdsubsidieplafond van € 160.000,- nodig om 

continuïteit aan dit beheer te kunnen geven.

Inhoud

Maatschappelijke opgave

De biodiversiteit in Zuid-Holland staat onder druk. Naast de algemene opgave om de 

biodiversiteit te vergroten draagt een aantrekkelijke groene leefomgeving bij aan een prettig 

woon- en werkklimaat. De SNL en SKNL dragen bij om het beheer van natuurgebieden op een 
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goede manier uit te voeren en nieuwe natuur te realiseren waardoor de biodiversiteit en een 

aantrekkelijke groene leefomgeving behouden of vergroot kunnen worden.

Financiën en dekking

Het hoofdsubsidieplafond voor de SNL2016, onderdeel natuurbeheer bedraagt 

€ 18.250.000, voor doorlopers agrarisch natuurbeheer in de SNL2013 € 160.000 en voor de 

SKNL € 13.000.000. 

Dekking wordt gevonden in programma 1: Groen en Water, Doel 1.4: Behoud van biodiversiteit 

over een periode tot en met 2020. In de decentralisatie uitkering natuur (Natuurpact 2013) zijn de 

middelen beschikbaar voor de nationale bijdrage. 

Provinciale Staten zijn formeel bevoegd tot het vaststellen van hoofdsubsidieplafonds. 

Gedeputeerde Staten besluiten over de verdeling naar deelsubsidieplafonds, de tarieven en de 

aanvraagperioden.

Proces

Fase van het beleidsproces

Financiële uitvoering van betreffende subsidieregelingen.

Procedure

Om continuïteit te kunnen geven aan het natuurbeheer en de ambitie waar te kunnen maken om 

de NNN te realiseren worden de subsidieregelingen jaarlijks opengesteld. Provinciale Staten 

stellen hiertoe hoofdsubsidieplafonds vast. 

Omdat de subsidieaanvragen nog dit jaar moeten worden ingediend, kan de vaststelling van de 

subsidieplafonds niet wachten op de vaststelling van de begroting 2018. Daarom wordt de 

vaststelling van deze plafonds in een apart voorstel voorgelegd. 
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 augustus 2017, met het besluitnummer 

PZH-2017-606449844;

Gelet op Artikel 143, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:

1. Vast te stellen voor het begrotingsjaar 2017 een subsidieplafond van € 18.250.000,- voor 

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 2 (natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, welke een looptijd hebben van 6 jaar;

2. Vast te stellen voor het begrotingsjaar 2017 een subsidieplafond van € 13.000.000,- voor 

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 (investeringen) en 4 (functiewijziging) van de 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 betreffende 

eenmalige investeringen;

3. Vast te stellen een subsidieplafond van € 160.000,- voor het begrotingsjaar 2017 voor 

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 4 (agrarisch natuurbeheer) en hoofdstuk 5 

(landschapsbeheer) van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

4. Te bepalen dat de subsidieplafonds SNL en SKNL worden bekendgemaakt door publicatie in 

het Provinciaal Blad.

Den Haag, 11 oktober 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

- Openstellingsbesluit 2018 SNL en SKNL

Den Haag, 22 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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