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Onderwerp

Vaststelling openstellingsbesluit 2019 voor de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-
Holland 2016  en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap Zuid-Holland 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 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. Daarnaast wordt het

natuurbeheer buiten het NNN, het agrarisch natuurbeheer (ANLb), vanuit de SNL regeling

gesubsidieerd.

 

De hoofdsubsidieplafonds voor de subsidieregelingen worden jaarlijks door Provinciale Staten

vastgesteld. Gedeputeerde Staten besluiten over de verdeling naar deelsubsidieplafonds, de

tarieven en de aanvraagperioden. Dit is opgenomen in het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en

SKNL 2019 dat ter kennisname is bijgevoegd. 

 

SNL

Het voorgestelde hoofdsubsidieplafond voor het natuurbeheer (€ 2.250.000) is gebaseerd op het

benodigde budget om de beheersubsidie voor natuurgebieden waarvan de

beheersubsidieperiode per 2019 afloopt weer met zes jaar te kunnen continueren en tevens voor

het in beheer nemen van nieuw gerealiseerde natuurgebieden. 

 

SKNL

In het gebiedsproces in de Krimpenerwaard wordt verwacht dat in 2019 via zelfrealisatie er

aanzienlijk meer dan voorheen natuur ontwikkeld wordt. Daarnaast staat de restant opgave NNN

open voor de SKNL regeling. Om de verwachte toename in SNKL aanvragen te kunnen

beschikken is een extra hoog subsidieplafond van € 30.000.000 voor de SKNL opgenomen.

 

ANLb

Het overgrote deel van het beschikbare budget voor agrarisch natuurbeheer is per 1 januari 2016

via deze nieuwe werkwijze voor zes jaar beschikt. Eind 2016 en 2017 zijn hierop

uitbreidingsaanvragen beschikt omdat er subsidietijdvakken vanuit het oude systeem afliepen.

Eind 2018 lopen er wederom een aantal subsidiebeschikkingen voor weidevogel- en
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landschapsbeheer vanuit het oude systeem af. Om continuïteit in het beheer te kunnen bieden,

dient hiervoor de subsidieregeling tijdig opengesteld te worden. In het kader van

verbetermaatregelen voor weidevogels worden verschillende inrichtingsmaatregelen genomen,

zoals het plaatsen van plasdraspompen. Deze voor weidevogels waardevolle maatregelen dienen

vervolgens ook beheerd te worden. In het kader van het actieplan weidevogels wordt hiervoor

extra beheerbudget gevraagd.   

 

Daarnaast is binnen het agrarisch natuurbeheer nog niet alle beschikbare cofinanciering vanuit

de waterschappen voor watermaatregelen per 2019 benut. Ook hiervoor geldt dat de regeling

opengesteld dient te worden om aanvragen mogelijk te maken. 

 

Het gaat om uitbreidingsaanvragen op de reeds lopende beschikkingen 2016-2021 voor de nog

resterende 3 jaar met een totaal subsidieplafond van € 5.900.000,-.

 

Voor deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer van voor 2016 dient voor het uitdienen van

lopende beschikkingen jaarlijks een subsidieplafond te worden vastgesteld. Ieder jaar wordt het

volume aan doorlopers in het oude stelsel minder. Voor 2019 is een hoofdsubsidieplafond van 

€ 150.000,- nodig om continuïteit aan dit beheer te kunnen geven.

 

Inhoud

Maatschappelijke opgave

Voor het behoud van de biodiversiteit in Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan de

realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast verstrekt de provincie voor het

behoud van de biodiversiteit buiten het NNN, zoals boerenlandvogels, subsidie voor agrarisch

natuurbeheer. 

De waterschappen cofinancieren watermaatregelen met het oog op de doelen in de Kaderrichtlijn

Water.

 

Agrarische collectieven stellen een gebiedsaanvraag op waarin het beheer zo optimaal mogelijk

samengesteld is en afgestemd met de lokale gebiedspartijen en het waterschap. Deze

gebiedsaanvraag vormt de subsidieaanvraag waarop een beschikking kan worden afgegeven.

Vervolgens maakt het collectief 'aan de achterdeur' afspraken met individuele agrariërs over het

beheer waarmee feitelijke invulling gegeven wordt aan de gebiedsaanvraag. 

 

Financiën en dekking

Het totale gevraagde hoofdsubsidieplafond bedraagt € 38.300.000,-. Dat is in het

openstellingsbesluit als volgt in deelsubsidieplafonds onderverdeeld:
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Toelichting op het bovenstaand schema:

Het hoofdsubsidieplafond voor de SNL 2016, onderdeel natuurbeheer bedraagt € 2.250.000, voor

de SKNL is dat € 30.000.000, voor doorlopers agrarisch natuurbeheer in de SNL 2013 € 150.000

en € 5.900.000 voor het ANLb.

 

Binnen de categorie Water betreft het maatregelen die worden uitgevoerd binnen het agrarisch

natuurbeheer in en om de sloot, ter verbetering van de waterkwaliteit. De Waterschappen nemen

de cofinanciering hiervan voor hun rekening en zij zijn met de collectieven nog in overleg over de

mogelijkheden voor uitbreiding van de gebiedsaanvragen met watermaatregelen. Voor de

categorie Water is het deelsubsidieplafond in het openstellingsbesluit daarom op  € 1 ,- gezet. Wel

wordt het totale budget van € 4.999.999 dat de waterschappen beschikbaar hebben voor de

maatregelen in het hoofdsubsidieplafond meegenomen. Dit is dan ook gelijk het overgrote deel

van het hoofdsubsidieplafond. Voorgesteld wordt om dit bedrag mee te nemen in het

hoofdsubsidieplafond. Op het moment dat de waterschappen met de collectieven concrete

NATUUR

Hoofdsubsidieplafond SKNL (natuurontwikkeling) €  30.000.000             

Hoofdsubsidieplafond SNL (natuurbeheer) 2.250.000       €               

AGRARISCH NATUURBEHEER

Doorlopers 'oud' agrarisch natuurbeheer 
(jaarsubsidieplafond) 150.000      €                 

ANLb (deelsubsidieplafonds voor resterende 3 jaar)

Leefgebied Open Grasland 750.000     €                 
Leefgebied Open Akkerland 100.000     €                 
Leefgebied Droge Dooradering 20.000     €                  
Leefgebied Natte Dooradering 30.000     €                  
Water 1      €                          

Subtotaal deelsubsidieplafond 900.001     €                  

Nog onbelegde ruimte Water 4.999.999    €               

Hoofdsubsidieplafond ANLb 5.900.000    €               
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afspraken gemaakt hebben over de uit te voeren maatregelen en bijbehorende bedragen, kunnen

Gedeputeerde Staten dit in een wijziging van het openstellingsbesluit effectueren.

 

Dekking

Dekking wordt gevonden in programma 1 : Groen en Water, Doel 1 .4: Behoud van biodiversiteit.

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

nationale bijdrage.  

 

In het behandelvoorstel van motie 725 Miljoenen winst en weidevogels is € 500.000 opgenomen

voor uitbreiding en verzwaring van het beheer. Hiervan is € 400.000 is dit voorstel opgenomen als

dekking voor het ANLb (voor de overige € 100.000 wordt bezien of dit in een meer flexibele vorm

voor het beheer kan worden beschikbaar gesteld). Daarnaast kent het ANLb 50% Europese

cofinanciering en nemen de waterschappen voor watermaatregelen de andere 50% voor hun

rekening.

 

Juridische aspecten

Met het oog op de Europese goedkeuring van de subsidieregelingen  is landelijk afgesproken om

binnen de provincies niet inhoudelijk van het landelijke format af te wijken. Wanneer er wel wordt

afgeweken dient dit met instemming van het Ministerie van Economische Zaken bij de Europese

Commissie genotificeerd te worden.

 

Formele bevoegdheid van Provinciale Staten 

Uw Staten zijn formeel bevoegd tot het vaststellen van hoofdsubsidieplafonds.

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

aanvraagperioden.

 

Proces

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

SNL 2016 en SKNL 2013. 

 

Procedure 

Om continuïteit te kunnen geven aan het natuurbeheer en de ambitie waar te kunnen maken om

de NNN te realiseren worden de subsidieregelingen jaarlijks opengesteld. Uw Staten

stellen hiertoe hoofdsubsidieplafonds vast.

Omdat de subsidieaanvragen nog dit jaar moeten worden ingediend, kan de vaststelling van de

hoofdsubsidieplafonds niet wachten op de vaststelling van de begroting 2019. Om die reden

wordt de vaststelling van deze plafonds in een apart voorstel aan u voorgelegd.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018, met het besluitnummer

PZH-2018-657947981 ;

 

Gelet op Artikel 143, lid 5 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

1 . Vast te stellen voor het begrotingsjaar 2019 een hoofdsubsidieplafond van € 2.250.000,- voor

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 2 (natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, welke een looptijd hebben van 6 jaar.

 

2. Vast te stellen voor het begrotingsjaar 2019 een hoofdsubsidieplafond van € 30.000.000,- voor

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 (investeringen) en 4 (functiewijziging) van de

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 betreffende

eenmalige investeringen.

 

3. Vast te stellen een subsidieplafond van € 150.000,- voor het begrotingsjaar 2019 voor

subsidies als bedoeld in hoofdstuk 4 (agrarisch natuurbeheer) en hoofdstuk 5

(landschapsbeheer) van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

 

4. Vast te stellen een hoofdsubsidieplafond van € 5.900.000,- voor het onderdeel agrarisch

natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2019 voor subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van de

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

 

5. Te bepalen dat de hoofdsubsidieplafonds worden bekendgemaakt door publicatie in het

Provinciaal Blad.

 

Den Haag, 17 oktober 2018 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,

 



Statenvoorstel - Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019  Pagina 6 van 6

Bijlagen:

1 . Openstellingsbesluit 2019 ANLb, SNL en SKNL

Den Haag, 28 augustus 2018 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


