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Hierbij informeren wij u over de akte van cessie dat het college van Gedeputeerde Staten is

aangegaan met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze akte heeft

betrekking op de overdracht van de rechten en plichten voortvloeiende uit de kwalitatieve

verplichtingen die door het Rijk zijn gevestigd ten laste van percelen die op grond van de

Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 zijn afgewaardeerd vanwege de omzetting naar natuur. De

kwalitatieve verplichtingen die overgedragen zijn aan de provincies houden in dat de te realiseren

natuurdoelen bij de omvorming van landbouwgronden naar gronden met een natuurfunctie

worden nagestreefd. Hierdoor mag de landbouwgrond niet langer gebruikt worden voor

agrarische doeleinden. Ook dient nagelaten te worden wat de ontwikkeling of instandhouding van

de natuur in gevaar brengt of verstoort. Deze kwalitatieve verplichtingen zijn notarieel vastgelegd. 

 

Toelichting 

De minister van LNV is destijds namens het Rijk de kwalitatieve verplichtingen aangegaan. Op

grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN2000). De SN2000 is de voorloper van de

vroegere Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) en de huidige Subsidieregeling

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL: provinciale subsidieregeling) voor de omzetting

van agrarische grond naar natuur of voor de ontwikkeling van de kwaliteit van een natuurterrein. 

 

Bij de decentralisatie van het (agrarisch) natuurbeheer in 2007 van het Rijk naar de provincies is

de overdracht van de SN2000 wettelijk geregeld in de Wet inrichting landelijk gebied en de

Regeling inrichting landelijk gebied. De genoemde wet en regeling zijn een voortvloeisel van de

uit het Rijk en provincies gesloten natuur- en decentralisatieakkoorden.

Echter, de rechten en plichten tussen het Rijk en de grondgebruiker uit de kwalitatieve

verplichtingen zijn daarmee niet formeel overgedragen aan de provincies. Het gaat landelijk om

975 subsidieaanvragen op grond van de SN2000 waarvan zes aanvragen in de provincie Zuid-

Holland.
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Het risico dat de provincies vanaf 2007 hebben gelopen, is dat als er in die periode handhavend

opgetreden is, dit onbevoegd is gebeurd. De wederpartij had zich moeten beroepen op die

onbevoegdheid. Dit is aan de hand geweest in de gerechtelijke procedure in Drenthe in 2018 en

daarmee de aanleiding voor het opstellen van de akte van cessie. 

 

Dit voorstel zorgt ervoor dat het Rijk de rechten, die zij op grond van de kwalitatieve

verplichtingen kan doen gelden jegens de grondgebruiker, formeel overdraagt aan de provincies.

Deze rechten die door de cessie ontstaan zorgen ervoor dat de provincies de formele

bevoegdheid krijgen om nakoming of ontbinding te vorderen. 

 
Middelen 

Voor de overdracht van de uitvoering van de SN2000 aan de provincies heeft het Rijk de nodige

middelen om de aangegane verplichtingen te financieren ter beschikking van de provincies

gesteld. De akte van cessie heeft daarmee geen financiële consequenties. 

Het Rijk streeft naar een 100% doelbereik van de natuurdoelen in de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Met het huidige Natuurpact tussen het Rijk en de provincies voor de ontwikkeling en beheer van

natuur in Nederland wordt volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving 65%

van de natuurdoelen behaald. Om een hoger percentage te bereiken, werken de provincies en

het Rijk samen toe naar een Programma Natuur, waarbij het Rijk meer budget vrijmaakt voor

natuurherstel en -ontwikkeling. Dit programma waar stikstofaanpak een onderdeel van uitmaakt,

zal naar alle waarschijnlijkheid het Natuurpact vervangen.  
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