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Agrarisch natuurbeheer: correctie inzake uitbreidingen 

en gevolgen voor uw subsidie – vaststelling per 31

december 2019 en nieuwe beschikking 2020-2025

 

Geacht bestuur, 

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

U ontvangt op dit moment subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) binnen

de Subsidieregeling natuurbeheer en landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL 2016). Het

dossiernummer hiervan is DOS-2015-0005578. Wij hebben aan u middels PZH-2015-531365571

van 16 oktober 2015 een meerjarige projectsubsidie 2016-2021 verstrekt van € 1.109.390,28. 

Deze beschikking hebben wij op de volgende data herzien:

 Op 21 december 2015 hebben wij een beschikking verzonden met kenmerk 

PZH-2015-535887203 waarbij het subsidiebedrag niet wijzigde (tekstuele aanpassingen). 

 Op 20 december 2017 hebben wij een beschikking verzonden met kenmerk 

PZH-2017-622692320, waarmee het maximale subsidiebedrag voor de totale periode is

bijgesteld naar € 1.139.356,68. 

 Op 12 december 2018 hebben wij een beschikking verzonden met kenmerk 

PZH-2018-670052799.7 waarmee het maximale subsidiebedrag voor de totale periode is

bijgesteld naar € 1.259.826,48.

 Op 16 december 2019 hebben wij een beschikking verzonden met kenmerk PZH-2019-

715513682.6 waarmee het maximale subsidiebedrag voor de totale periode is bijgesteld naar

€ 1.338.804,66.

Er hebben zich omstandigheden voorgedaan waardoor wij genoodzaakt zijn deze subsidie

voortijdig te beëindigen. In deze brief lichten wij die omstandigheden toe en de maatregelen die

wij hebben getroffen. 

 

http://www.zuid-holland.nl
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Correctie ten aanzien van uitbreidingen

Uw subsidie wordt gedeeltelijk gefinancierd met EU-middelen. De uitbreidingsaanvragen zoals

die door de collectieven voor de beheerjaren 2017 tot en met 2020 zijn ingediend waren in veel

gevallen van aanzienlijke omvang. Hierdoor had de Europese Commissie er moeite mee om deze

uitbreidingsaanvragen nog als een aanpassing van de oorspronkelijke agromilieuverbintenis

(aanvraag) te kunnen beschouwen. Om te voorkomen dat de Europese Commissie ons zou

opdragen om alle uitbreidingen ongedaan te maken, is met haar afgesproken dat we een

correctie doorvoeren. Deze correctie houdt in dat de huidige gebiedsaanvragen per 1 januari

2020 vervangen zullen worden door nieuwe gebiedsaanvragen. Op ons verzoek hebben

BoerenNatuur en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u hier reeds over

geïnformeerd.

Dit betekent dat de volgende stappen gezet moeten worden:

1. beëindigen van de huidige gebiedsaanvraag per 31 december 2019 door vaststelling van

de subsidie per 31 december 2019 op de betaalde bedragen;

2. afgeven van een nieuwe subsidiebeschikking voor de periode 1 januari 2020 tot en met

31 december 2025. Er wordt ambtshalve een nieuwe gebiedsaanvraag aangemaakt. Als

startpunt hiervoor nemen wij de eindsituatie van de huidige gebiedsaanvraag;

Wij zullen hieronder per hiervoor genoemd punt ingaan op de stappen.

Vaststelling subsidie huidige gebiedsaanvraag

Wij hebben besloten uw aanvraag onder DOS-2015-0005578 (RVO-zaaknummer: 15841000038)

te beëindigen per 31 december 2019. De subsidie stellen wij vast op € 767.395,61. U heeft dit

bedrag al eerder in de vorm van jaarvergoedingen ontvangen.

U vindt een specificatie van hoe wij aan het bedrag van deze vaststelling komen in de bijlage.

Verstrekken nieuwe subsidie

Wij verlenen u een (nieuwe) subsidie van € 1.632.214,02. Hierna ziet u de leefgebieden, de

minimale en maximale oppervlakte per leefgebied, en het gemiddelde bedrag per leefgebied

waarvoor subsidie wordt verstrekt. 

Het dossiernummer van de nieuwe subsidie is DOS-2020-0009178. Het RVO-zaaknummer blijft

hetzelfde.
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Leefgebied / categorie

water

Minimum 

aantal 

hectares 

Maximum 

aantal 

hectares 

Gemiddeld

bedrag per

hectare

Maximale

subsidie

per jaar

Leefgebied Open

grasland
351,60 404,33 €   424,38 €    171.589,57

Leefgebied Open

Akkerland
28,77 33,08 € 3036,46 €    100.446,10

Totaal    €    272.035,67

Totaal voor 2020-2025    € 1.632.214,02

U mag het project uitvoeren in de leefgebieden of onderdelen van de leefgebieden zoals die op 1

januari 2020 waren goedgekeurd op basis van de eerdere gebiedsaanvraag.

Subsidieperiode

De periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december

2025.

Elk jaar een betalingsverzoek

Om de jaarvergoeding te ontvangen, is het belangrijk dat u in elk beheerjaar een

betalingsaanvraag doet.

Verplichtingen

ln de subsidieperiode moet u voldoen aan de vereisten en verplichtingen van de SNL 2016. Wij

wijzen u op artikel 3.11 van de SNL 2016. Ook de Europese en nationale minimumnormen op het

gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het gebruik van

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn van toepassing op deze beslissing.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Uw aanvraag wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor

Nederland (POP3). Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor

Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Wij publiceren uw naam en het toegekende subsidiebedrag op

internet. Wij zijn hiertoe verplicht op basis van regelgeving van de Europese Unie.
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Eisen kunnen veranderen (herzieningsclausule art. 48 Vo. 1305/2013)

Als de baseline-voorwaarden worden aangescherpt, dan wordt uw subsidieverlening daarop

aangepast. Als u niet aan die aangescherpte voorwaarden kunt voldoen, krijgt u de gelegenheid

het beheer te stoppen zonder dat u de reeds betaalde jaarvergoedingen terug moet betalen.

Wij verwachten dat het nieuwe Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma op 1 januari 2023

zal starten. De subsidie passen wij dan aan aan de eisen van dat Plattelandsontwikkelings-

programma. Wij zijn hiertoe verplicht op basis van regelgeving van de Europese Unie. Wij houden

u op de hoogte van dergelijke wijzigingen en van de gevolgen die eruit voortkomen.

Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlage: Hoe komen wij aan het vastgestelde bedrag?
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Bijlage 1 Hoe komen wij aan het vastgestelde bedrag?

Jaar Vaststelling

2016 €   159.142,65

2017 €   184.579,55

2018 €   191.126,82

2019 €   232.546,59

Totaal €   767.395,61

Uitsplitsing per jaar

2016

Leefgebied /

categorie water

Minimum 

aantal 

hectares 

Maximum 

aantal

hectares

Gemiddeld

bedrag per

hectare

Maximale

subsidie

per jaar

Betaald aan u

Leefgebied Open

grasland 

269,48 309,90 € 427,62 € 132.519,44 € 132.519,44

Leefgebied Open 

Akkerland 

15,00 17,25 € 3.036,46 €   52.378,94  €   26.623,21

Totaal     € 184.898,38 € 159.142,65

2017

Leefgebied /

categorie water

Minimum 

aantal

hectares 

Maximum 

aantal

hectares

Gemiddeld

bedrag per

hectare

Maximale

subsidie

per jaar

Betaald aan u

Leefgebied Open

grasland 

269,48 309,90 € 427,62 € 132.519,44 € 132.519,44

Leefgebied Open 

Akkerland 

15,00 17,25 € 3.036,46 €   52.378,94  €   52.060,21

Totaal     € 184.898,38 € 184.579,55
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2018

Leefgebied /

categorie water

Minimum 

aantal 

hectares 

Maximum

aantal

hectares

Gemiddeld

bedrag per

hectare

Maximale

subsidie

per jaar

Betaald aan u

Leefgebied Open

grasland

313,94 361,03 € 387,81  € 140.011,04 € 140.011,05

Leefgebied Open

Akkerland

15,00 17,25 € 3.036,46 €   52.378,94 €   51.115,77

Totaal    € 192.389,98  € 191.126,82

2019

Leefgebied /

categorie water

Minimum 

aantal 

hectares 

Maximum 

aantal

hectares

Gemiddeld

bedrag per

hectare

Maximale

subsidie

per jaar

Betaald aan u

Leefgebied Open

grasland

351,60 404,33 €    407,07  € 164.590,61 € 164.590,61

Leefgebied Open

Akkerland

19,47 22,38 € 3.036,46 €   67.955,97 €   67.955,98

Totaal    € 232.546,58  € 232.546,59


