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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-622552471 (DOS-2017-

0006184)

Contact

L. Bergs

070 – 441 8614

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp

Technische wijziging Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, natuurbeheer en SKNL

Publiekssamenvatting

Op 19 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten een wijziging van het openstellingsbesluit 

2018, SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 vastgesteld. De aanleiding hiervoor is 

dat landelijk per 1 januari 2018 het nieuwe natuurbeheertype N17.06 Vochtig en hellinghakhout 

wordt ingevoerd. Om deze subsidiabel te maken, is het noodzakelijk om dit natuurbeheertype 

open te stellen in het openstellingsbesluit. Het wijzigingsbesluit van 19 december 2017 voorziet 

daarin. Daarnaast zijn in het vorige wijzigingsbesluit een artikel en in de gepubliceerde versie 

twee hoofdstukken abusievelijk foutief genummerd. Dit is middels het wijzigingsbesluit van 19 

december 2017 gerectificeerd.   

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel 

natuurbeheer en SKNL 2013;

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het besluit tot 

wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013;

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel 

natuurbeheer en SKNL 2013 wordt bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013;

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Wijziging Openstellingsbesluit 2018 SKNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013
- GS-brief Technische wijziging Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, natuurbeheer en SKNL 
- GS-voorstel vaststellen technische wijziging SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en 

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 19 december 2017 19 december 2017
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  Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016 en SKNL 2013, GS-datum 31-10-2017

1 Toelichting voor het College

Gedeputeerde Staten hebben een wijziging van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling 

natuur- en landschapsbeheer 2016 (SNL 2016) en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en 

landschap (SKNL) op 31 oktober 2017 vastgesteld die 20 december 2017 ter kennisname aan 

Provinciale Staten wordt voorgelegd. 

Echter op 19 december 2017 hebben Gedeputeerde opnieuw een wijziging vastgesteld van het 

Openstellingsbesluit 2018. 

De aanleiding hiervoor is dat landelijk per 1 januari 2018 het nieuwe natuurbeheertype N17.06 

Vochtig en hellinghakhout wordt ingevoerd. Om deze wijziging subsidiabel te maken, is het 

noodzakelijk om dit natuurbeheertype open te stellen in het openstellingsbesluit. Het 

wijzigingsbesluit van 19 december 2017 voorziet daarin. 

Daarnaast zijn in het vorige wijzigingsbesluit een artikel en in de geconsolideerde tekst twee 

hoofdstukken abusievelijk foutief genummerd. Dit is middels het wijzigingsbesluit van 19 

december 2017 gerectificeerd.

Beleidsinhoudelijk blijft het openstellingsbesluit ongewijzigd ten opzichte van het wijzigingsbesluit 

van 31 oktober 2017. 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden. 

Juridisch kader:

Het toegevoegde artikel regelt dat subsidies alleen verstrekt worden als het perceel of terrein is 

aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2018.  Doordat het toegevoegde artikel abusievelijk foutief 

genummerd is, staat tweemaal hetzelfde artikelnummer in de geconsolideerde tekst wat 

verwarring veroorzaakt. Het voorliggend voorstel rectificeert dit.

2 Proces

Dit wijzigingsbesluit is een rectificatie van het wijzigingsbesluit van 31 oktober 2017 met kenmerk 

PZH-2017-615073052.

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling van het wijzigingsbesluit door Gedeputeerde Staten wordt het gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad.  
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