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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Vaststelling openstellingsbesluit 2021 voor de

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

2016 en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur

en Landschap 2013

Geachte Statenleden,

Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van 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. Het 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. Tussen de provincies en

beheerders is landelijk de afspraak gemaakt dat het stelsel uniform wordt uitgevoerd. Wij hebben

op 3 november 2020 het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021 vastgesteld.

De hoofdsubsidieplafonds voor de subsidieregelingen worden jaarlijks door Provinciale Staten

vastgesteld. Deze zullen aan u worden voorgelegd bij de vaststelling van de begroting. Dit

College geeft de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland een flinke impuls en wij verwachten

daar volgend jaar belangrijke stappen in te zetten. Om dat mogelijk te maken wordt in de

begroting voorgesteld het subsidieplafond voor de realisatie van natuur (SKNL) voor komend jaar

vast te stellen op € 55.000.000,-. Daarmee is het subsidieplafond overigens hoger dan het in de

begroting 2021 opgenomen budget. Dit komt omdat over het algemeen na aanvraag van de

subsidie (en toekenning) er nog een proces doorlopen moet worden voor de omzetting van de

gronden en de subsidie dus pas in latere jaren wordt uitgekeerd. De financiering kan uit de voor

dit doel opgerichte reserve NNN.



Ons kenmerk

PZH-2020-749998488

2/2

Gedeputeerde Staten besluiten over de verdeling naar deelsubsidieplafonds, de tarieven en de

aanvraagperioden. Dit is opgenomen in het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland

2021 dat ter kennisname is bijgevoegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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- Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021


