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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-607194749 (DOS-2017-

0006184)

Contact

L. Bergs

070 – 441 86 14

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling wijziging SNL 2016

Publiekssamenvatting:

Op 22 april 2015 is de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 in 

werking getreden. Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies verleend worden 

voor (agrarisch) natuurbeheer. Deze regeling is een interprovinciaal vastgesteld model, waardoor 

de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden interprovinciaal 

voorbereid en worden per provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

De belangrijkste wijziging is de verhoging van de drempelwaarde van 0,5 hectare naar 75 

hectare; het natuur- en landschapsbeheer van een terrein dat kleiner is dan 75 hectare komt niet 

in aanmerking voor subsidie. 

Advies:

1. Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-

    Holland 2016;

2. Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten geïnformeerd worden over de vaststelling 

    van de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-

    Holland 2016 bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling wijziging 

    Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Bijlagen:

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 29 augustus 2017 20 augustus 2017
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- Wijziging SNL 2016 en toelichting
- Geconsolideerde versie SNL 2016
- GS-brief Vaststellen wijziging SNL 2016
- Was-Wordt tabel wijziging SNL 2016
- Bijlage 1 van de wijziging SNL 2016
- Bijlage 2 van de wijziging SNL 2016
- Bijlage 3 van de wijziging SNL 2016

PZH-2017-607194749 dd. 29-08-2017



3/3

1 Toelichting voor het College

Op 22 april 2015 is de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (hierna: 

SNL 2016) in werking getreden. Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies 

verleend worden voor (agrarisch) natuurbeheer. 

Het voorliggend GS-voorstel betreft enkele technische wijzigingen met als doel om op een 

efficiëntere wijze de uitvoeringslasten te verlagen die gemoeid zijn met de subsidieregeling.

De belangrijkste wijziging is de verhoging van de drempelwaarde van 0,5 hectare naar 75 

hectare, waarbij natuur- en landschapsbeheer van een terrein dat kleiner is dan 75 hectare niet in 

aanmerking komt voor subsidie. Deze waarde is voor alle provincies vastgesteld. 

In bijgaand Was-Wordt wijziging tabel SNL 2016 kunt u de wijzigingen ten opzichte van de

huidige versie nalezen.

Financieel en fiscaal kader:

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

ontstaan pas als de subsidies beschikt worden. 

Juridisch kader:

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van de subsidieregeling onder de Algemene 

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en dus ook tot het vaststellen van wijzigingen van de 

subsidieregeling. 

Het voorliggende besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal Blad waarin deze regeling is geplaatst.

2 Proces

Dit GS-voorstel is opgesteld naar aanleiding van overleggen met de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland, die de SNL 2016 namens de provincie uitvoert. Deze regeling is een 

interprovinciaal vastgesteld model, waardoor de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. 

Wijzigingen in dit model worden interprovinciaal voorbereid en worden per provincie vastgesteld 

door Gedeputeerde Staten. 

Provinciale Staten worden door middel van een GS-brief geïnformeerd over het voorliggend GS-

voorstel. 

3 Communicatiestrategie

Na kennisname door Provinciale Staten van het voorliggend GS-voorstel wordt het 

wijzigingsbesluit bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. 
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