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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615204878 (DOS-2017-

0006184)

Contact

L. Bergs

070 – 441 8614

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp

Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 

2013 en technische wijziging SNL 2016 door gewijzigde tarieven beheertypen.

Publiekssamenvatting

Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis 

van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL) en de Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het doel van de regeling is om (agrarische) 

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. Om subsidie voor 2018 

te kunnen aanvragen wordt de regeling opengesteld en hebben Provinciale Staten de 

hoofdsubsidieplafonds op 11 oktober 2017 vastgesteld. Echter dit besluit is na vaststelling 

gewijzigd door veranderde tarieven van de beheertypen. Hiervoor wordt het openstellingsbesluit 

gewijzigd naar € 17.600.000,- voor natuurbeheersubsidie voor de beheerperiode 2018-2023 

opengesteld. De openstelling voor doorlopers in het agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 is 

gestart en natuurontwikkeling via SKNL zijn onveranderd, namelijk € 160.000,- en € 13.000.000,-. 

In het openstellingsbesluit hebben Gedeputeerde Staten de hoofdsubsidieplafonds onderverdeeld 

in deelsubsidieplafonds. Om de wijziging van het openstellingsbesluit mogelijk te maken, was een 

wijziging van de SNL noodzakelijk die Gedeputeerde Staten op 31 oktober 2017 hebben 

vastgesteld.

Advies

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

Holland 2016;

2. Vast te stellen de wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel 

natuurbeheer en SKNL 2013 met de daarin opgenomen deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud 

van vaststelling door Provinciale Staten van de subsidieplafonds 2018 voor de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur 

en landschap 2013;
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3. Vast te stellen het statenvoorstel waarin de wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, 

onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013, en de bekendmaking ervan door publicatie in het 

Provinciaal Blad ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd;

4. Te bepalen dat de wijziging van de SNL 2016 en de wijziging van het openstellingsbesluit 2018 

SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013, worden bekendgemaakt door publicatie in het 

Provinciaal Blad;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en 
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- wijziging SNL 2016
- statenvoorstel Wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en 
   SKNL 2013
- wijziging Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013
- Geconsolideerde versie SNL 2016 GS-datum 31 okt 17
- Geconsolideerde versie openstellingsbesluit_2018_SNL natuurbeheer en SKNL GS-datum 31 
okt17

Technische wijziging SNL 2016

Op 29 augustus 2017 hebben Gedeputeerde Staten een besluit vastgesteld voor de technische 

wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (hierna: SNL)  om de 

uitvoeringslasten te verlagen die gemoeid zijn met deze subsidieregeling. De belangrijkste wijziging 

was de verhoging van de drempelwaarde naar 75 hectare, waarbij individuele aanvragers die bij een 

collectief zijn aangesloten wel een subsidie kunnen ontvangen die de drempelwaarde niet halen. 

Toepassing nieuwe standaardkostprijzen beschikkingen 2017 per 2018

Vorig jaar zijn enkele standaardkostprijzen voor de SNL herzien en goedgekeurd door de Europese 

Commissie.  

Echter deze goedkeuring kwam voor de tarieven van het beheertype bos met productie, wilgengriend

en de openstellingsbijdrage niet tijdig om de nieuwe tarieven door te kunnen voeren in de 

beschikkingen van 2017. Op landelijk bestuurlijk niveau is met de beheerders afgesproken dat de 

tarieven na goedkeuring door de Europese Commissie van toepassing zouden worden op de SNL-

beschikkingen die per 2017 zijn ingaan.  

Om die reden is landelijk besloten om de gewijzigde standaardkostprijzen en daarmee de tarieven 

(75% van de standaardkostprijs) door te voeren per 2018  voor de resterende looptijd van 5 jaar van de 

beschikkingen die in 2017 zijn afgegeven. Dit houdt in dat voor beschikkingen die zijn ingegaan per 1 

januari 2017 een aanvraag tot wijziging van de beschikking kan worden ingediend door de beheerder,

zodat de toegepaste tarieven aangepast worden per 2018. Om dit juridisch mogelijk te maken is een  

bepaling in de SNL noodzakelijk dat Gedeputeerde Staten in het openstellingsbesluit kunnen afwijken  

van het tarief en toeslagen die van toepassing waren tijdens de verlening van de beschikking dit jaar.

Aangezien Gedeputeerde Staten de technische wijziging van de SNL reeds hebben vastgesteld, wordt 

een nieuw wijzigingsbesluit voorgesteld om deze bepaling op te nemen in de regeling.
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Technische wijziging openstellingsbesluit 2018 

Gedeputeerde Staten hebben het vorige openstellingsbesluit 2018 voor de SNL, onderdeel 

natuurbeheer en SKNL 2013 op 22 augustus 2017 vastgesteld. Op 11 oktober jl. is het statenvoorstel 

hoofdsubsidieplafond 2018 als hamerstuk behandeld door Provinciale Staten. 

Echter, om gehoor te geven aan de landelijke afspraak om per 1 januari 2018 de nieuwe tarieven van 

2017 toe te passen, is een hoger plafond nodig dan op 11 oktober jl. is vastgesteld. Daarom wordt een 

nieuw statenvoorstel aan Provinciale Staten gedaan voor vaststelling van een hoger 

hoofdsubsidieplafond, namelijk € 100.000,- voor natuurbeheer. De afwikkeling van de besluitvorming 

door Provinciale Staten is door het korte tijdsbestek niet haalbaar voor 2017. Hierdoor wordt aan u 

gevraagd in te stemmen met het voorstel om Gedeputeerde Staten de deelsubsidieplafonds te laten 

vaststellen, onder voorbehoud van vaststelling van het hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten.

Openstelling percelen Slikken van Flakkee-midden SKNL 2013

Bij het openstellingsbesluit zijn kaarten bijgevoegd waarop is aangegeven welke percelen in 

aanmerking komen voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 (hierna: 

SKNL). Voor de percelen Slikken van Flakkee-midden wordt voorgesteld deze toe te voegen, zodat 

deze opengesteld zijn voor de SKNL. Deze percelen zijn de enige percelen in de Grevelingen die in 

particulier eigendom en in landbouwkundig gebruik zijn (akkerbouw). Daarnaast liggen de percelen 

binnen de begrenzing van het N2000-gebied Grevelingen en dus ook binnen het NNN. De 

verwerving van de percelen door Staatsbosbeheer was nog niet bekend bij het reeds vastgestelde 

openstellingsbesluit van 22 augustus.

De toevoeging van de percelen zal als wijziging worden opgenomen in het openstellingsbesluit.

Toevoeging kaarten SKNL 2013

Daarnaast zijn abusievelijk in het vastgestelde openstellingsbesluit van 22 augustus nog enkele 

kaarten weggevallen van kleine terreinen waarvoor het wenselijk is om de SKNL open te stellen. 

Voorgesteld wordt om deze bij deze reparatieronde gelijk mee te nemen. Het betreft een klein perceel 

in Oukoop en nabij de Biesbosch.   

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 31.510.000  

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

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

Door de wijziging van het subsidieplafond vindt een bijstelling van de begroting 2018 plaats bij de 

voorjaarsnota, doordat het statenvoorstel voor de wijziging van het hoofdsubsidieplafond wordt 

behandeld in de Provinciale Statenvergadering van 31 januari 2018.  

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. 
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Voor het wijzigen van de standaardkostprijzen worden hogere tarieven voor de gewijzigde 

beheertypen gehanteerd wat in het voordeel van de beschikkingsbegunstigden is. Daarnaast 

betreft het een kleine groep, namelijk alleen die een beschikking per 1 januari 2017 hebben 

ontvangen. 

Tevens worden, onder voorbehoud dat Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond vaststellen, 

deelplafonds door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit voorbehoud is opgenomen in het 

openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013. Indien het 

hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten lager wordt vastgesteld, kan een subsidie worden 

geweigerd voor zover de verstrekking van de subsidie zou leiden tot overschrijding van dat lagere 

plafond. De deelsubsidieplafonds worden door Gedeputeerde Staten bijgesteld, indien sprake is 

van een lagere vaststelling van het hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten. 

2 Proces

Jaarlijks worden de regelingen opengesteld om continuïteit in de het natuurbeheer te waarborgen 

en nieuw aangelegde natuurgebieden van natuurbeheersubsidie te kunnen voorzien. Om natuur 

door middel van de SKNL te kunnen realiseren dient ook deze regeling opengesteld te zijn. De 

plafonds zijn bepaald op basis van informatie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, welke voor de provincie de subsidieregelingen uitvoert.

3 Communicatiestrategie

De wijziging van het openstellingsbesluit wordt via de bestaande overlegstructuren met de 

Groene partners gedeeld.

Daarnaast wordt een brief verzonden aan de ontvangers van een subsidiebeschikking per 2017 voor 

het indienen van een verzoek tot wijziging van hun subsidiebeschikking. 
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