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Onderwerp

Hoofdsubsidieplafond 2017 SKNL

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 Zuid-Holland 

(SNL2013 en SNL2016) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-

Holland 2013. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap waar deze regelingen onderdeel 

van uitmaken is in 2010 in werking getreden en is in nauwe afstemming met de andere 

provincies en het IPO ontwikkeld. Het stelsel is een samenhangend geheel van de 

genoemde subsidieregelingen, het natuurbeheerplan en een jaarlijks openstellingsbesluit. 

Het 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. 

Jaarlijks worden in IPO-verband voorstellen gedaan om de subsidieregelingen te verbeteren 

en aan te passen, zo ook voor de SKNL. In uw vergadering van 14 december 2016 heeft u 

een aantal technische wijzigingen in de SKNL vastgesteld. Een van de wijzigingen die 

vastgesteld zijn, was het schrappen van de datum waarop de subsidieregeling zou vervallen. 

Helaas heeft de publicatie van dit besluit plaatsgevonden na de vervaldatum van de SKNL, 

waardoor de SKNL onbedoeld van rechtswege is vervallen per  1 januari 2017. Thans kan 

de Algemene subsidieverordening 2013 mede als grondslag voor de SKNL2013 dienen, 

zodat de SKNL2013 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en met terugwerkende kracht 

in werking getreden tot en met 1 januari 2017. De subsidieregeling is inhoudelijk niet 

verschillend ten opzichte van de eerder door u vastgestelde versie. 

Doordat de SKNL destijds is vervallen, zijn het bijbehorende subsidieplafond en het 

openstellingsbesluit eveneens vervallen. Om subsidie te kunnen aanvragen en te verlenen 

moet daarom het subsidieplafond opnieuw door u worden vastgesteld en hebben 

Gedeputeerde Staten een nieuw openstellingsbesluit vastgesteld onder voorbehoud van de 

vaststelling van het subsidieplafond. Dit openstellingsbesluit treedt eveneens als de 

SKNL2013 met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 januari 2017. De hoogte van 

het subsidieplafond is identiek aan de door u eerder vastgestelde versie.   
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Inhoud

Het hoofdsubsidieplafond voor SKNL bedraagt € 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 provinciale 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.

Het budget voor de uitvoering van de SNL2013 is ongewijzigd ten opzichte van de reeds 

vervallen versie. 

Rol van externe partijen

De subsidieregelingen staan in principe open voor zowel particulieren en terreinbeherende 

organisaties.

Procedure

Om de ambitie waar te kunnen maken om de NNN te realiseren wordt de SKNL jaarlijks 

opengesteld. Provinciale Staten stellen hiertoe hoofdsubsidieplafonds vast. 
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 augustus, PZH-2017-606807524;

Gelet op artikel 143, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:

1. Vast te stellen voor het begrotingsjaar 2017 een subsidieplafond 2017 SKNL 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 en dit subsidieplafond.

2. Te bepalen dat het subsidieplafond SKNL wordt 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 2017 SKNL

- SKNL2013

Den Haag, 22 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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