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Onderwerp

Vaststellen wijziging subsidieplafond 2018 SNL 2016, 

onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 

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 (SNL) en de 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het stelsel 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 twee 

genoemde subsidieregelingen, het natuurbeheerplan en een jaarlijks openstellingsbesluit. De 

landelijke afspraak tussen de provincies en beheerders is dat het stelsel uniform wordt 

uitgevoerd. 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. 

Op 11 oktober jl. hebben Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor de SNL 2016 en 

SKNL 2013 vastgesteld. 

Echter doordat de goedkeuring van de Europese Commissie voor de herziening van de 

standaardkostprijzen niet tijdig kwam voor het beheertype bos met productie, wilgengriend en de 

openstellingsbijdrage, is landelijk op bestuurlijk niveau met de beheerders afgesproken om de 

gewijzigde standaardkostberekening door te voeren in de tarieven per 2018 en deze van 

toepassing te laten zijn op de beschikkingen van 2017 voor de resterende looptijd van vijf jaar. Dit 

houdt in dat voor beschikkingen die zijn ingegaan per 1 januari 2017 een aanvraag tot wijziging of 

een uitbreiding van de subsidiebeschikking kan worden ingediend door de beheerder, zodat de 

tarieven aangepast worden per 2018. Om dit juridisch mogelijk te maken, diende een bepaling te 

worden opgenomen in de SNL 2016 die Gedeputeerde Staten 31 oktober 2017 hebben 

vastgesteld. Dit technisch wijzigingsbesluit is ter volledigheidshalve ter kennisname bijgevoegd. 

Het besluit tot vaststelling van het hoofdsubsidieplafond van 11 oktober 2017 € 18.250.000,-

overschreden met € 100.000,-. Hierdoor ligt een nieuw statenvoorstel voor verhoging van het 

hoofdsubsidieplafond naar € 18.350.000,- voor u.  

Dit is nader toegelicht in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wijziging 

openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuur en SKNL 2013 van 31 oktober 2017 dat 

eveneens ter kennisname is bijgevoegd.

Inhoud

Maatschappelijke opgave

De biodiversiteit in Zuid-Holland staat onder druk. Naast de algemene opgave om de 

biodiversiteit te vergroten draagt een aantrekkelijke groene leefomgeving bij aan een prettig 
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woon- en werkklimaat. De SNL en SKNL dragen bij om het beheer van natuurgebieden op een 

goede manier uit te voeren en nieuwe natuur te realiseren waardoor de biodiversiteit en een 

aantrekkelijke groene leefomgeving behouden of vergroot kunnen worden.

Proces

Fase van het beleidsproces

Het beleidsproces bevindt zich in de fase van financiële uitvoering van betreffende 

subsidieregelingen. 

Financiën en dekking

Het voorgestelde hoofdsubsidieplafond bedraagt € 18.350.000,-.

Het hoofdsubsidieplafond bedroeg op 11 oktober 2017 € 18.250.000,-.

Provinciale Staten zijn formeel bevoegd tot het vaststellen van hoofdsubsidieplafonds. 

Gedeputeerde Staten besluiten over de verdeling naar deelsubsidieplafonds, de tarieven en de 

aanvraagperioden.

Procedure

Om continuïteit te kunnen waarborgen aan het natuurbeheer en de ambitie waar te kunnen 

maken om het NNN te realiseren worden de subsidieregelingen jaarlijks opengesteld. Provinciale 

Staten stellen hiertoe hoofdsubsidieplafonds vast. 

Op het moment dat Provinciale Staten het voorgestelde hoofdsubsidieplafond vaststellen, kunnen 

de ingediende subsidieaanvragen positief beschikt worden. Hiermee wordt continuïteit gegeven 

aan het natuurbeheer en aan nieuw ingerichte natuur van beheersubsidie voorzien.   
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met het besluitnummer 

PZH-2017-615204878;

Gelet op Artikel 143, lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:

1. Vast te stellen de wijziging van het hoofdsubsidieplafond met € 100.000,- naar

€ 18.350.000,- voor het begrotingsjaar 2018 voor subsidies als bedoeld in hoofdstuk 2 

natuur en landschapsbeheer van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 

Zuid-Holland 2016, welke een looptijd hebben van zes jaar;

2. Te bepalen dat de wijziging van het hoofdsubsidieplafond voor subsidies als bedoeld in 

hoofdstuk 2 natuur en landschapsbeheer van de Subsidieregeling Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 wordt bekendgemaakt door publicatie in het 

Provinciaal Blad.

Den Haag,  

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

- Wijziging SNL 2016.
- Geconsolideerde versie SNL 2016.

- Wijziging Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013, 

GS-datum 31 oktober 2017.
- Geconsolideerde versie Openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel natuurbeheer en 

SKNL 2013.

Den Haag, 31 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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