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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-749998488 DOS-2020-

0005744

Onderwerp

Vaststelling openstellingsbesluit 2021 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland

2013

Advies

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021 met de daarin

opgenomen deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale

Staten van de subsidieplafonds SNL en SKNL voor 2021.

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

Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021.

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021 wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad waarmee het besluit daags na publicatie in werking

treedt.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-

Holland 2021.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

2. GS brief - Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 3 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 56.000.000,-

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Het totaalbedrag is als volgt opgedeeld:

Subsidieplafond voor SNL (natuurbeheer):   €   1.000.000,-

Subsidieplafond voor SKNL (natuurontwikkeling en kwaliteitsimpuls): € 55.000.000,-

Er zijn nu geen financiële consequenties, die ontstaan pas als de subsidies daadwerkelijk worden

beschikt. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig in de (meerjaren)begroting van programma 5.

Juridisch kader

Met dit besluit worden indieningsperioden vastgesteld waarbinnen aanvragen om subsidie moeten

zijn ingediend. Aanvragen die buiten de indieningsperiode worden ingediend, komen niet voor

subsidie in aanmerking.

Tevens worden, onder voorbehoud dat Provinciale Staten de twee hoofdsubsidieplafonds vaststellen,

deelsubsidieplafonds vastgesteld. Dit voorbehoud is opgenomen in het openstellingsbesluit. Indien de

hoofdsubsidieplafonds door Provinciale Staten lager worden vastgesteld, dan kan een subsidie

worden geweigerd voor zover de verstrekking van de subsidie zou leiden tot overschrijding van dat

lagere plafond. De deelsubsidieplafonds dienen dan nog wel te worden gewijzigd/verlaagd.

Het besluit treedt in werking daags na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In het Natuurpact hebben de provincies afgesproken de bestaande natuur binnen het NNN 

middels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer te financieren. Daarnaast is afgesproken

dat er een robuuste EHS (NNN) zal worden gerealiseerd. Hiertoe is de

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap een van de instrumenten. Uit deze afspraak

vloeit voort dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een openstellingsbesluit vaststellen en Provinciale

Staten hiertoe hoofdsubsidieplafonds vaststellen.

 

3 Proces

 

Jaarlijks worden de regelingen opengesteld om continuïteit in het natuurbeheer te waarborgen en

nieuw aangelegde natuurgebieden van natuurbeheersubsidie te kunnen voorzien. De plafonds zijn

bepaald op basis van informatie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, welke voor de

provincie de subsidieregelingen uitvoert met daarbij opgeteld de verwachte beheerlasten voor nieuwe

natuurgebieden.
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Om natuur door middel van de SKNL te kunnen realiseren dient ook deze regeling opengesteld te

zijn. De subsidieplafonds voor de afwaardering van de grond bij functieverandering van landbouw

naar natuur en de inrichtingssubsidie zijn gebaseerd op de verwachte realisatie in 2021 voor zowel de

Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en de overige verbindingen.

Bij de behandeling van de begroting 2021 zullen de hoofdsubsidieplafonds aan Provinciale Staten

worden voorgelegd.

 

4 Participatie

 

Het subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer is een belangrijk instrument waarmee

natuurgebieden van beheersubsidie kunnen worden voorzien en nieuwe natuur kan worden

gerealiseerd. Het faciliteren van het natuurbeheer past binnen de opgave om een aantrekkelijke en

natuurrijke provincie te zijn.

De provincie is hierin in grote mate afhankelijk van natuurbeheerders. Landelijk wordt het stelsel van

natuur en landschapsbeheer in IPO-verband met de terrein beherende organisaties afgestemd.

Daarnaast zijn er binnen de provincie gesprekken met de beheerders of er naast continuering van de

beheersubsidie nog aanvullende wensen zijn voor uitbreiding van de subsidiemogelijkheden. Daar

waar deze passen binnen het beleid en subsidieregels van de provincie en binnen de financiële

kaders, worden deze wensen meegenomen in het openstellingsbesluit. Vervolgens worden de

partners na vaststelling door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over het openstellingsbesluit.

 

5 Communicatiestrategie

 

De openstelling van de subsidieregelingen wordt via de bestaande overlegstructuren met de groene

partners gedeeld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 


