
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020.

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

8 oktober 2019  
 
Ons kenmerk

PZH-2019-701896585
DOS-2019-0005847
 
Bijlagen

1

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 2020 dat ter kennisname is bijgevoegd.

 

http://www.zuid-holland.nl


 

Ons kenmerk

PZH-2019-701896585 

2/2

De afgelopen jaren stelden u de hoofdsubsidieplafonds voor het ANLb, SNL en SKNL vast in een

apart besluit vooruitlopend op de vaststelling van de begroting. De reden hiervoor is dat het

wenselijk was dat natuurbeheerders en agrarische collectieven eerder dan de vaststellingsdatum

van de provinciale begroting zekerheid hadden over de beschikbare budgetten. Omdat dit jaar de

vaststellingsmomenten samenvallen zullen bij de vaststelling van de begroting de

hoofdsubsidieplafonds voor het ANLb, SNL en SKNL aan u worden voorgelegd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

secretaris, voorzitter,

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