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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-706804328 DOS-2018-
0006156

Onderwerp

Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

(september 2019)

 
Advies

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

Holland 2016.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden

over de vaststelling van de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

Zuid-Holland 2016.

3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-

Holland 2016 bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal Blad.

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

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
 

1 . Besluit tot wijziging van de SNL2016 voor beheerjaar 2020

2. GS-brief aan PS - Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer

Zuid-Holland 2016 (september 2019)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 oktober 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies verleend worden voor (agrarisch)

natuurbeheer. 

 

Het voorliggend GS-voorstel betreft technische wijzigingen met als doel de juiste, huidige

terminologie in de regeling te gebruiken en enkele verschrijvingen te verbeteren. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : N.v.t.

Programma   : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

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

 

Er zijn aan de voorgestelde wijzigingen geen financiële of fiscale consequenties verbonden. Die

ontstaan pas als de subsidies beschikt worden. 

  

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. 

Het voorliggende besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin deze regeling is geplaatst.

 

De toegevoegde verplichting omtrent het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen kan

niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en heeft daarmee geen gevolgen voor reeds

verleende subsidies. Voor het agrarisch natuurbeheer, waar EU-cofinanciering op zit, geldt dat de

bepaling geldt voor nieuwe aanvragen vanaf 2020. Aandachtspunt is dat deze bepaling dan

gehandhaafd zal moeten worden, want ook extra nationale verplichtingen moeten vanuit de EU

gecontroleerd worden. Wordt een verplichting niet afdoende gecontroleerd dan kan dat gevolgen

hebben voor de Europese middelen voor de lidstaat Nederland, de EU kan in dat geval een

korting opleggen (ca. 10% van het totale EU budget).

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 22 april 2015 is de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (hierna:

SNL 2016) in werking getreden. Door de jaren heen zijn technische wijzigingen door

Gedeputeerde Staten vastgesteld. De laatste technische wijziging dateert van 3 december 2018.  

 

3 Proces

 

Dit GS-voorstel is opgesteld naar aanleiding van interprovinciale overleggen met de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland, die de SNL 2016 namens de provincie uitvoert en de conformiteit

met  Europese regels bewaakt. Deze regeling is gebaseerd op een interprovinciaal vastgesteld

model, waardoor de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden
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interprovinciaal voorbereid en worden per provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

 

Uitzondering hierop is de bepaling over het niet mogen toepassen van chemische

bestrijdingsmiddelen op percelen die subsidie vanuit deze regeling ontvangen. Dat is een

toevoeging die alleen in Zuid-Holland is gedaan.

 

Provinciale Staten worden door middel van een GS-brief geïnformeerd over de vaststelling van de

wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 door GS.

 

4 Participatie

 

In de aanloop van het Zuid-Hollandse wijzigingsbesluit heeft geen participatie plaatsgevonden. In

de landelijke voorbereiding van het wijzigingsbesluit heeft daarentegen wel participatie

plaatsgevonden. Er bestaat een zogenaamd spaarlijst waarop issues met betrekking tot de

subsidieregeling op worden gezet. Beheerders, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

(RVO.nl) en provincies leveren hiertoe punten aan. Wanneer deze juridisch en

staatssteuntechnisch mogelijk en beleidsinhoudelijk gewenst zijn, worden deze doorgevoerd. In

dit proces zijn de beheerders via het interprovinciale overlegcircuit betrokken.   

 

5 Communicatiestrategie

 

Na kennisname door Provinciale Staten wordt het wijzigingsbesluit bekendgemaakt door

publicatie in het Provinciaal Blad.

 


