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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-725149988 DOS-2020-
0000732

Onderwerp

Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 en machtiging

CdK aan notariskantoor Roerdalen. 

 
Advies

1 . Aan te gaan de akte van cessie met het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit waarmee de rechten voortvloeiende uit de door het Rijk gevestigde
kwalitatieve verplichtingen ten laste van percelen die op grond van de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 zijn afgewaardeerd vanwege de omzetting naar natuur, van het Rijk
worden overgedragen aan de provincie Zuid-Holland.

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden geïnformeerd over de
akte van cessie.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de akte van cessie met
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat Gedeputeerde Staten
rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding
tot stand te brengen, wordt aan hem geadviseerd om machtiging te verlenen aan mevrouw
Sandra Catharina Maria Hendriks, medewerker van notariskantoor Roerdalen in Sint Odiliënberg,
om de akte van cessie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namens de
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
 
Besluit GS: 
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan PS akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer

2000
- Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000
- Machtigingsformulier CdK akte van cessie SN2000

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 april 2020 7 april 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS. 

 

Financieel en fiscaal kader

Er is geen sprake van een financieel kader. Per 1 januari 2007 heeft het Rijk de uitvoering van de 

Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN2000) overgedragen aan de provincies. Hierbij heeft het Rijk

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

gesteld. 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.

 

Totaalbedrag excl. BTW:  € 0          

Programma: Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s: n.v.t

 

Juridisch kader

De overdracht van de SN2000 is wettelijk geregeld in de Wet inrichting landelijk gebied en art. 4 van

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

tussen het Rijk en provincies gesloten natuur- en decentralisatieakkoorden. 

Met de overdracht van de subsidieregeling hebben de provincies rechten gekregen om nakoming of

ontbinding te vorderen met betrekking tot de provinciale natuurgronden die onder de SN2000 vallen.   

In 2018 is een gerechtelijke procedure in Drenthe geweest waarin is uitgesproken dat de handhaving

daar onbevoegd is gebeurd. De akte van cessie zorgt ervoor dat de provincies bevoegd handelen en

met terugwerkende kracht om de natuurdoelen uit de SN2000 uit te voeren. Daarmee worden in het

vervolg juridische procedures omtrent onbevoegd handelen voorkomen.  

   

Volmacht en RVO

Met de overdracht van de uitvoering van de SN2000 is vastgesteld dat de provincies de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland (RVO) aansturen. De situatie voorafgaand aan het voorliggende

voorstel is dat de RVO niet namens de provincie kan ondertekenen, omdat de huidige provinciale

volmacht aan de RVO door de Commissaris van de Koning alleen ziet op de opvolgers van de

SN2000 namelijk de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) en huidige Subsidieregeling

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). 

De Commissaris van de Koning (CdK) machtigt een medewerker van het notariskantoor om de akte

namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. Hierdoor wordt aan de RVO tekenbevoegdheid

gegeven om de subsidies af te wikkelen waardoor de provincie ontzorgd wordt. 

De door de CdK te ondertekenen volmacht wijkt af van het format. Deze volmacht is juridisch getoetst

en akkoord bevonden voor ondertekening.   
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

De SN2000 is gebaseerd op de Kaderwet LNV-subsidies van het Rijk en geeft mede uitvoering aan

Verordening (EG) 1257/99 voor steun aan plattelandsontwikkeling. De SN2000 vormt samen met de

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer het Programma Beheer van het ministerie LNV. Dit

Programma Beheer is per 1 januari 2007 overgedragen aan de provincies in het kader van de

Inrichting Landelijk Gebied (ILG). Deze overdracht is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ILG

2007-2013 tussen Gedeputeerde Staten en het Rijk. Hierin is overeengekomen dat de provincies per

2007 primair verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer en daarmee voor de uitvoering van de

SN2000. Daarnaast is in de Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 afgesproken dat de provincies de

Dienst Regelingen (vanaf 1 januari 2014: RVO) aansturen.

 

3 Proces

 

Na vaststelling van het voorliggend voorstel zal de akte van cessie ondertekend worden waarbij de

voornoemde notarismedewerker gemachtigd wordt om namens de provincie Zuid-Holland de akte te

ondertekenen. 

Provinciale Staten worden na vaststelling geïnformeerd met de GS-brief. 

 

4 Participatie

 

Er is geen ruimte voor participatie. Er wordt wel gecommuniceerd met grondeigenaren en pachters

over het besluit. Zie onderstaand punt 5. Communicatiestrategie.

 

5 Communicatiestrategie

 

Zodra de akte van cessie ondertekend is, informeert de RVO de grondeigenaren en pachters per brief

over het besluit. 

Op grond van art. 3:94, vierde lid BW zal de RVO op verzoek een gewaarmerkt uittreksel van de akte

van vestiging van de kwalitatieve verplichting aan de desbetreffende begunstigde van diens percelen

die op grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 zijn afgewaardeerd vanwege de omzetting

naar natuur. De eigenaren worden via de brief verzocht andere belanghebbenden en gebruikers op

de hoogte te stellen. 

 


