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P. 5 / §1.3 Sinds 2017 kunnen kleine 
particuliere 
natuurbeheerders alleen 
subsidie voor het 
natuurbeheer aanvragen 
wanneer zij met de aanvraag 
boven een bepaalde grens 
uitkomen. Sinds 2018 ligt 
deze grens in Zuid-Holland 
op 75 hectare. De grens 
wordt niet in dit 
Natuurbeheerplan bepaald, 
maar in de Subsidieregeling 
Natuur- en 
Landschapsbeheer Zuid-
Holland 2016 (NSL 2016). Om 
aan het minimum areaal te 
voldoen kunnen klein 
beheerders subsidie 
aanvragen via een collectief. 
Op deze manier wordt er 
naar een efficiëntere 
uitvoering van het 
natuurbeheer gestreefd. Dit 
heeft echter voor het 
natuurbeheerplan geen 
inhoudelijke gevolgen. 

Alinea geschrapt.  

P. 8 / §2.2 - Programma Natuur 
Vanuit de aanpak stikstof is er 
vanuit het Rijk voor de jaren 
2021 tot en met 2030 extra 
geld uitgetrokken voor 
natuurherstel met het oog op 
een duurzame 
instandhouding van de 
overbelaste stikstofgevoelige 
Natura2000-gebieden en 
leefgebieden van soorten. De 
uitvoeringsprogramma’s 
worden door de provincies 
ten tijde van het tot stand 
komen van dit 
natuurbeheerplan opgesteld. 
Voor dit natuurbeheerplan 
heeft het nog geen gevolgen. 
Mogelijk zullen er in komende 

 



natuurbeheerplannen 
wijzigingen optreden in 
bijvoorbeeld kaartmateriaal, 
als gevolg van herinrichting 
van gebieden bijvoorbeeld. 

P. 8 / §2.2 Plattelandsontwikkeling 
- 

Plattelandsontwikkeling 
De POP3-periode liep in 
principe tot 31-12-2020. Het 
nieuwe Europese 
Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid, waar het 
POP-programma onderdeel 
van uitmaakt, zal door 
vertraging in de Europese 
besluitvorming waarschijnlijk 
per 1-1-2023 ingaan. De jaren 
2021 en 2022 vallen in een 
zogenaamde transitieperiode, 
waarmee POP3 als het ware 
verlengd wordt. 

 

P. 38 / § 
5.2 

Aanvragen van subsidies 
voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer en voor 
blauwe diensten 
Chemische 
gewasbeschermingsmiddelen 
zijn niet toegestaan op 
gronden die met provinciale 
subsidie worden beheerd. 
Gedeputeerde Staten 
kunnen in bijzondere 
gevallen hier uitzondering op 
maken. 

Aanvragen van subsidies voor 
agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer en voor 
blauwe diensten 
- Voor aanvragen vanaf 
1 januari 2023 geldt in 
principe dat chemische 
gewasbeschermingsmiddelen 
zijn niet toegestaan op 
gronden die met provinciale 
subsidie worden beheerd. 
Gedeputeerde Staten kunnen 
in bijzondere gevallen hier 
uitzonderingen op maken. 
Daarnaast geldt dat 
Gedeputeerde Staten bepaald 
hebben dat het moment en 
de vorm van inwerkingtreding 
van een verbod op chemische 
bestrijdingsmiddelen 
afhankelijk is van het nog te 
doorlopen proces met 
agrarische partijen over het 
terugdringen van de 
chemische 
gewasbeschermingsmiddelen 
en besluitvorming door 
Gedeputeerde Staten. Uit het 
te doorlopen proces moet 
blijken wat en wanneer 
haalbaar is ten aanzien van 

 



het terugdringen van het 
gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen. 

 


