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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615690148 (DOS-2017-

0004191)

Contact

E. Buijserd

070 - 441 69 56

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp

Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer

Publiekssamenvatting
Agrarisch natuurbeheer loopt vanaf 2016 via agrarische collectieven. Agrarische collectieven, 
terreinbeherende organisaties en vrijwilligers hebben de laatste maanden gezamenlijk gewerkt 
aan verbeterplannen voor boerenlandvogels. Hierin komt onder andere het uitbreiden en 
verzwaren van het agrarisch natuurbeheer aan de orde.Om de benodigde uitbreiding en 
verzwaring van het beheer al per 2018 te kunnen realiseren, hebben Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland besloten de subsidieregeling in Zuid-Holland voor de tweede keer dit jaar open te 
stellen. In totaal wordt er voor de komende vier jaar 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld, 
waarvan circa 1,5 miljoen euro voortkomt vanuit extra middelen die het Ministerie van 
Economische Zaken beschikbaar stelt voor boerenlandvogels.

Advies

1. Vast te stellen het Tweede openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2018 

waarin de deelplafonds zijn bepaald; 

2. Vast te stellen de GS- brief waarmee het Tweede openstellingsbesluit SNL, onderdeel 

Agrarisch Natuurbeheer 2018 ter kennisname aan Provinciale Staten wordt aangeboden;

3. Te bepalen dat het Tweede openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2018 

bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Tweede openstellingsbesluit SNL, 

onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2018.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen
Extra Openstellingsbesluit_2018_SNL_alleen_onderdeel_agrarisch_natuurbeheer okt 2017.docx
GS brief - Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer - DOS-
2017-0004191

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 31 oktober 2017 31 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW € 1.900.000,-

Programma : Programma 1 - Groen, Waterrijk en Schoon

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Dekking wordt gevonden in programma 1: Groen en Water, Doel 1.4: Behoud van biodiversiteit en 

wordt bij de voorjaarsnota verwerkt in Begroting 2018 en verder.

Verplichtingen worden overigens pas vastgelegd bij het afgeven van de feitelijke 

subsidiebeschikkingen.

De dekking van de € 1.900.000,- is als volgt:

€1.540.000,- Extra uitkering vanuit Ministerie van Economische Zaken

€   180.000,- EU – POP3

€   130.000,- Provinciale middelen

€     50.000,- Waterschappen

Toelichting dekking:

Het Ministerie van Economische Zaken heeft landelijk € 22.000.000,- beschikbaar gesteld voor 

extra agrarisch natuurbeheer. Zuid-Holland ontvangt hiervan op basis van de Jansen-3 verdeling 

€ 1.540.000 (=7%) van. Dit bedrag is overigens geen extra eigen geld vanuit het Ministerie van 

Economische Zaken, maar betreft 100% EU-geld. Hiervoor is geen nationale cofinanciering 

verplicht. Dekking voor het totaal opengestelde bedrag van € 1.900.000,- wordt daarmee 

grotendeels gevonden in deze extra middelen vanuit het Ministerie van Economische Zaken. 

Voor het overige deel geldt:

In de decentralisatie uitkering natuur (Natuurpact 2013) zijn de middelen beschikbaar voor de 

nationale bijdrage (=50% cofinanciering, met uitzondering van de watermaatregelen die door de 

waterschappen worden gecofinancierd). Daarnaast zijn er EU-middelen beschikbaar via de 

toegekende POP3 bijdrage (=50%).

Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten voor het agrarisch natuurbeheer reeds een 

hoofdplafond van € 5.859.004,- vastgesteld. In de eerste aanvraagperiode zijn er (bewust, met 

het oog op de tweede openstelling) door de agrarische collectieven geen aanvragen ingediend 

waardoor het hoofdplafond nog voldoende ruimte biedt voor deze tweede openstelling.

Juridisch kader:

Met dit besluit worden indieningsperioden vastgesteld waarbinnen aanvragen om subsidie 

moeten zijn ingediend. Aanvragen die buiten de indieningsperiode worden ingediend, komen niet 

voor subsidie in aanmerking.
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2 Proces

Zie GS-brief.

3 Communicatiestrategie

Naast de officiële publicatie in het Provinciaal Blad en afstemming met de agrarische collectieven, 

wordt geen apart communicatietraject voorgesteld. In het kader van de verbeterplannen voor 

boerenlandvogels en de (extra) middelen die beschikbaar gesteld zijn, zal apart gecommuniceerd 

worden.
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