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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-750568281 DOS-2017-
0002388

Onderwerp

intentieverklaringen subsidieaanvraag bij RVO voor tijdelijke ondersteuning Nationale Parken

 
Advies

1 . Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het regelen van cofinanciering die

nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke ondersteuning van Nationaal Park

Hollandse Duinen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

2. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het aanvragen van de status

Nationaal Park die nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke ondersteuning van

Nationaal Park Hollandse Duinen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

3. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het regelen van cofinanciering die

nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke ondersteuning van Nationaal Park NLDelta

bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

4. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het aanvragen van de status

Nationaal Park die nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke ondersteuning van

NLDelta bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘intentieverklaringen

subsidieaanvraag bij RVO voor tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’.

 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang door te voeren.

Bijlagen
 
1 . Intentieverklaring Hollandse Duinen m.b.t. de cofinanciering
2. Intentieverklaring Hollandse Duinen m.b.t. de statusaanvraag
3. Ondertekende samenwerkingsovereenkomst Hollandse Duinen als bijlage bij de

intentieverklaring m.b.t. de statusaanvraag
4. Intentieverklaring NLDelta m.b.t. de cofinanciering
5. Intentieverklaring NLDelta m.b.t. de statusaanvraag
6. Ondertekende samenwerkingsovereenkomst NLDelta als bijlage bij de intentieverklaring

m.b.t. de statusaanvraag

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 8 september 2020 15 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

De Minister van LNV heeft in juli 2019 aangekondigd nationale parken financieel te willen

ondersteunen bij een kwaliteitssprong waarbij de betrokkenheid van de samenleving bij natuur

wordt versterkt en waarmee een betere marktpositie van de Nationale Parken wordt gerealiseerd.

Op 2 juni 2020 is de subsidiemodule voor de tijdelijke ondersteuning van nationale parken in de

Staatscourant gepubliceerd, deze wordt namens de minister uitgevoerd door de Rijksdienst voor

ondernemend Nederland (RVO).

De regeling is eenmalig opengesteld van 1 juli tot en met 15 september 2020 en heeft een termijn

van 3 jaar. Per aanvraag is maximaal € 400.000 aan LNV-subsidie beschikbaar.

 

De minister subsidieert maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten. De overige financiering

moet vanuit regionale overheden en andere betrokken partijen komen. De minister vindt het

wenselijk dat regionale overheden verantwoordelijkheid nemen voor het bijeenbrengen van die

financiering. Daarom dient bij de subsidieaanvraag een intentieverklaring te worden toegevoegd

van een regionale overheid, waaruit blijkt dat die regionale overheid de intentie heeft

verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de cofinanciering van de activiteiten. 

 

Nationale Parken in oprichting dienen bij de subsidieaanvraag tevens een intentieverklaring aan

te leveren van Gedeputeerde Staten van de provincie(s) waarin het gebied ligt, waaruit blijkt dat

Gedeputeerde Staten van die provincie(s) voornemens zijn uiterlijk 1 september 2021 voor het

desbetreffende gebied een verzoek als bedoeld in artikel 8.3, eerste lid, van de Wet

natuurbescherming te doen om de status van Nationaal Park te verkrijgen.

 

Nationaal Park Hollandse Duinen en Nationaal Park NLDelta (beide in oprichting) willen de

subsidieregeling benutten voor activiteiten en processen die nodig zijn om de ambities van deze

nieuwe nationale parken te realiseren. 

Provincie Zuid-Holland is een actieve samenwerkingspartner bij beide parken en is gevraagd om

de benodigde intentieverklaringen af te geven. Zonder de intentieverklaringen kunnen de

subsidies niet worden aangevraagd en lopen beide parken een bijdrage van € 400.000 van het

ministerie van LNV mis. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : n.v.t.

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

 

De benodigde cofinanciering bedraagt voor beide parken € 400.000. Een deel daarvan (ca. 30%)

kan worden gedekt uit programmabudget dat door de huidige samenwerkingspartners in het

kader van de nog lopende samenwerkingsovereenkomsten (zie hieronder) is bijgedragen en dat

nog niet is uitgegeven.

Het overige deel zal gedekt worden door bijdragen te vragen van verschillende betrokken

gebiedspartners. Onder het kopje ‘proces’ is opgenomen hoe de afspraken hierover worden

vastgelegd. 
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Aan de intentieverklaring zijn voor Zuid-Holland geen financiële risico’s verbonden omdat de

activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd pas zullen starten als er sluitende afspraken

zijn gemaakt over de cofinanciering. Bovendien is Zuid-Holland niet de partij die de subsidie

aanvraagt.

 

Juridisch kader

De intentieverklaringen met betrekking tot de cofinanciering zijn nadrukkelijk geen garantstelling,

dit wordt in de brieven expliciet vermeld.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ is opgenomen dat de provincie

in het deltagebied inzet op grootschalige natuurontwikkeling die kansen biedt voor

(kust)landschap, flora, fauna en biodiversiteit, vooral in Nationaal Park Hollandse Duinen en NL

Delta Biesbosch-Haringvliet. De parken dragen bij aan de provinciale ambitie ‘versterken natuur’,

maar ook aan de ambities ‘concurrerend’ (erfgoed) en ‘gezond en veilig’ (recreatie,

klimaatadaptatie). 

 

Eerder hebben Gedeputeerde Staten al besloten om van deze gebieden ‘echte’ Nationale Parken

te maken en samen met direct betrokken partners te werken aan het aanvragen van de formele

status van Nationaal Park. Zuid-Holland heeft hiervoor budget (in totaal € 300.000 per park) en

capaciteit toegezegd. Ook de andere samenwerkingspartners hebben geld en capaciteit

toegezegd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in twee samenwerkingsovereenkomsten. Op 2

oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de Samenwerkingsovereenkomst met

de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, Dunea en Staatsbosbeheer aan te gaan. Deze

overeenkomst loopt tot en met 2020. Op 12 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten

om de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta aan te gaan met provincie Noord-Brabant,

gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en Wereld Natuurfonds

Nederland. Deze overeenkomst loopt tot in 2021.

 

In de beleidsrijke begroting 2020 hebben Gedeputeerde Staten voor 2021 en 2022 een bijdrage

van € 100.000 per park per jaar opgenomen, de provinciale bijdragen lopen af in 2023.

 

3 Proces

 

Nationaal Park Hollandse Duinen en Nationaal Park NLDelta zijn op dit moment druk bezig met

het opstellen van een aanvraag van de status Nationaal Park die gedragen wordt door de

partners in het gebied. Provincie Zuid-Holland zal, op verzoek van de samenwerkingspartners,

deze aanvraag indienen bij de minister van LNV. Een voorstel hiertoe zal eind dit jaar ter

besluitvorming aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. 

 

Parallel aan de statusaanvraag werken beide parken aan een voorstel voor een organisatiemodel

en de bijbehorende financiering daarvan dat eveneens op instemming van de partners in het

gebied kan rekenen. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een

samenwerkingsovereenkomst of convenant. Voor beide parken zal de

samenwerkingsovereenkomst of het convenant gelijktijdig met de statusaanvraag ter
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besluitvorming aan GS worden voorgelegd. De subsidie van LNV (als deze wordt toegekend) en

de daarvoor benodigde cofinanciering is deel van het totale financiële plaatje van beide Nationale

Parken. Met de samenwerkingsovereenkomsten/convenanten worden dus tevens de afspraken

m.b.t. de cofinanciering vastgelegd. 

 

4 Participatie

 

 

Voor het oprichten van Nationaal Park Hollandse Duinen werkt provincie Zuid-Holland samen met

de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, Dunea en Staatsbosbeheer. De Stichting

Nationaal Park Hollandse Duinen zal de subsidie bij RVO aanvragen.  

De genoemde samenwerkingspartners hebben de intentie om de samenwerking te verbreden met

meer partijen, op welke wijze dit vorm krijgt wordt opgenomen in het eerder genoemde

organisatie- en financieringsvoorstel.

 

Voor het oprichten van Nationaal Park NLDelta werkt provincie Zuid-Holland samen met de

gemeente Dordrecht, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten,

en Wereld Natuurfonds Nederland. De gemeente Dordrecht zal als penvoerder van het

samenwerkingsverband de subsidie bij RVO aanvragen.  

Ook de genoemde samenwerkingspartners rond NLDelta hebben de intentie om de

samenwerking te verbreden met meer partijen. Op welke wijze dit vorm krijgt wordt opgenomen in

het eerder genoemde organisatie- en financieringsvoorstel.

 

5 Communicatiestrategie

 Over het vaststellen van de intentieverklaringen zal niet actief gecommuniceerd worden.

 


