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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-606818800 (DOS-2017-

0005048)

Contact

L. Bergs

070 – 441 86 14

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling SNL 2013 en vaststelling openstellingsbesluit SNL 2013, onderdeel Agrarisch 

Natuurbeheer

Publiekssamenvatting:

Subsidieverlening voor het beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis 

van onder andere de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL 

2013). Per 1 januari 2017 is deze regeling onbedoeld komen te vervallen, terwijl deze 

subsidieregeling nog van belang is voor agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 is gestart. 

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 2017 SNL2013 hebben 

Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor de SNL 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 

SNL2013, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer, hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven 

aan deze bevoegdheid. 

Zowel de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 als het 

openstellingsbesluit treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking.

Advies:

1. Vast te stellen de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 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 

SNL2013, waarin het plafond, de terugwerkende kracht daarvan tot en met 1 januari 2017 en 
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de bekendmaking door publicatie in het Provincaal Blad daarvan ter besluitvorming aan 

Provinciale Staten worden voorgelegd;

3. Vast te stellen het openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017, 

met de daarin opgenomen deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud van vaststelling door 

Provinciale Staten van de subsidieplafonds 2017 voor de Subsidieregeling Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013, en dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 

2017 in werking te laten treden;

4. Te bepalen dat de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 en het 

openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017, worden 

bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling SNL2013 en 

vaststelling openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

1. SNL 2013 onder Asv per 01 jan 2017

2. Openstellingsbesluit SNL2013 onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017

3. Statenvoorstel Hoofdsubsidieplafonds 2017 SNL 2013
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1 Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief btw          : € 200.000,00

Programma                                  : Programma 1 – Groen Waterrijk en Schoon

Financiële risico’s                        : n.v.t.

Er zijn aan de voorgestelde wijzigingen geen financiële of fiscale consequenties verbonden. Die 

ontstaan pas als de subsidies daadwerkelijk beschikt worden. Hiervoor is voldoende ruimte 

aanwezig in de begroting van Programma 1. 

Het budget voor de uitvoering van de SNL 2013 is ongewijzigd ten opzichte van de reeds 

vervallen versie.

Juridisch kader:

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

De oude Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 is per 1 januari 2017 

vervallen. Voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer onder de oude regeling, waarbij 

jaarlijks een collectief weidevogelbeheerplan en een financieel jaarplafond wordt vastgesteld, is 

het ongewenst dat er op enig moment in de uitvoering geen regeling van kracht is. Met het besluit 

tot vaststelling van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 dat 

terugwerkt tot en met 1 januari 2017 is de onderbreking in de continuïteit weer hersteld. 

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. 

Het deelsubsidieplafond voor de doorlopers binnen het collectief beheerplan wordt als jaarbudget 

vastgesteld. 

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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