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0003721)

Contact

E. Buijserd

070 - 441 69 56

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp:

Wijziging van Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017

Publiekssamenvatting:

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

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Doel is om natuur en 

daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer te 

behouden.

Om voor de periode 2017-2022 subsidie te kunnen aanvragen en verlenen, hebben 

Gedeputeerde Staten op 11 oktober 2016 het Openstellingsbesluit SNL onderdeel natuurbeheer 

en SKNL 2017 vastgesteld. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is gebleken dat er in de 

verdeling van de subsidieplafonds een kleine wijziging moet plaatsvinden om alle aanvragen 

positief te kunnen beschikken. Het totale subsidieplafond dat op 14 december 2016 door 

Provinciale Staten is vastgesteld, is hiervoor toereikend. Daarnaast ontbrak in het oorspronkelijke 

openstellingsbesluit het toeslagpercentage waarmee de prijsstijgingen binnen de zesjarige 

subsidietermijn worden gecompenseerd.

Advies:

1. Vast te stellen de wijziging van het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuurbeheer en 

SKNL 2017 en deze met terugwerkende kracht tot en met 26 oktober 2016 in werking te laten 

treden;

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee de wijziging van het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel 

natuurbeheer en SKNL 2017 ter kennisname aan PS wordt aangeboden;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Wijziging Openstellingsbesluit SNL 

2017, onderdeel natuurbeheer en SKNL;

4. Te bepalen dat de wijziging van het Openstellingsbesluit SNL 2017, onderdeel natuurbeheer 

en SKNL worden 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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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- Wijzigingsbesluit openstellingsbesluit SNL onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017 gs datum 22 

aug 2017 

- GS brief - Wijziging van Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017 -

DOS-2016-0003721
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn aan de voorgestelde wijzigingen geen financiële consequenties verbonden. Provinciale 

Staten hebben op 14 december 2016 een voldoende hoog (hoofd)subsidieplafond vastgesteld.

Hierin passen de gewijzigde deelsubsidieplafonds en de opslag voor de prijsstijgingen.

Juridisch kader:

Met deze wijziging kunnen subsidieaanvragen beschikt worden. Om de deelplafonds formeel van 

kracht te laten zijn voor het moment van het indienen van de aanvragen, werkt dit besluit terug tot 

en met 26 oktober 2016 (het moment dat het oorspronkelijke Openstellingsbesluit SNL, onderdeel 

natuur en SKNL 2017 van kracht is geworden).

2 Proces

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert voor de provincie Zuid-Holland de SNL 

uit. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen hebben zij geconstateerd dat een wijziging van

de subsidieplafonds nodig is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Op basis van de 

beoordeling van de RVO wordt een wijziging in de subsidieplafonds voorgesteld.

3 Communicatiestrategie

Naast afstemming met de RVO en de formele publicatie in het Provinciale Blad is geen verdere 

communicatie nodig. 
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