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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-606797664 (DOS-2017-

0005047)

Contact

L. Bergs

070 – 441 8614

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststellen SKNL 2013 i.v.m vervallen per 01 januari 2017

Publiekssamenvatting:

Subsidieverlening voor het inrichten van natuurterreinen en het omzetten van landbouwgrond 

naar natuurterrein ten behoeve van de realisatie van het in Zuid-Holland gelegen deel van het 

Natuur Netwerk Nederland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 

Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL 2013). Per 1 januari 2017 is deze regeling 

onbedoeld komen te vervallen  Om die reden hebben  Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 

2017 vastgesteld. 

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale Staten 

voor de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen zogenaamde 

hoofdsubsidieplafonds vast. Met het besluit Hoofdsubsidieplafond SKNL 2013 hebben Provinciale 

Staten het hoofdsubsidieplafond voor de SKNL 2013 vastgesteld. Gedeputeerde Staten stellen 

binnen het hoofdsubsidieplafond deelplafonds vast. Tevens zijn Gedeputeerde Staten bevoegd 

om te besluiten over tarieven en aanvraagperioden. Met het openstellingsbesluit 2017 SKNL 

hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan deze bevoegdheden.

Advies:

1. Vast te stellen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

en deze met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking te laten treden;

2. Vast te stellen het statenvoorstel aan Provinciale Staten Hoofdsubsidieplafond 2017 SKNL, 

waarin het plafond, de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 en de bekendmaking 

daarvan door publicatie in het Provinciaal Blad ter besluitvorming aan Provinciale Staten 

worden voorgelegd;

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L. Bergs 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 22 augustus 2017

PZH-2017-606797664 dd. 22-08-2017



2/3

3. Vast te stellen het openstellingsbesluit 2017 SKNL, met de daarin opgenomen 

deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van het 

subsidieplafond 2017 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013

en dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari in werking te laten treden;

4. Te bepalen dat de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

en het openstellingsbesluit 2017 SKNLworden bekendgemaakt door publicatie in het 

Provinciaal Blad;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling SKNL 2013.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. SKNL2013 onder Asv per 01 jan 2017

2. Openstellingsbesluit 2017 SKNL.

3. Statenvoorstel Vaststellen  SKNL2013 i.v.m vervallen per 01 januari 2017

1 Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel Hoofdsubsidieplafonds 2017 SKNL.

Financieel en fiscaal kader:

Voor subsidiëring van éénmalige inrichtingsmaatregelen is een budget beschikbaar van maximaal 

€ 3.000.000. 

Voor subsidie voor de omzetting van landbouwgrond is een budget beschikbaar van maximaal 

€ 10.000.000. 

De financiële consequenties ontstaan pas als de subsidies daadwerkelijk worden beschikt. 

Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de reeds vervallen versie. 

Juridisch kader:

GS zijn bevoegd tot het vaststellen van de subsidieregeling onder de Asv 2013.

De oude Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 is per 1 

januari 2017 vervallen, terwijl de subsidiemogelijkheden om de natuur en daarmee de 

biodiversiteit in Zuid-Holland voor inrichting op kwaliteit te brengen en te behouden gecontinueerd 

moeten worden.

Met het besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

Zuid-Holland 2013 dat terugwerkt tot 1 januari 2017 is de onbedoelde onderbreking in de 

continuïteit weer hersteld.

Subsidie pas kan worden verleend na publicatie van het openstellingsbesluit, omdat daarin is 

vastgelegd wanneer kan worden aangevraagd, op welke tarieven aanspraak kan worden gemaakt 

en tot welk plafond subsidie kan worden verleend.
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2 Proces

De subsidieregeling die nu wordt vastgesteld, verschilt inhoudelijk niet van de voor 1 januari 2017 

bestaande regeling. Afstemming met externe partijen is dan ook niet nodig. Wel is er afstemming 

geweest met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidieregeling namens de 

provincie uitvoert.

De bedragen in het openstellingsbesluit zijn onveranderd ten opzichte van de inmiddels vervallen 

versie.

3 Communicatiestrategie

De vaststelling van de subsidieregeling wordt in het Provinciaal Blad gepubliceerd.

De openstelling van de subsidieregeling wordt in het Provinciaal Blad gepubliceerd en via de 

bestaande overlegstructuren met de Groene Partners gedeeld.
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