
Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829,

tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling

natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit

2017 SNL onderdeel natuur en SKNL)

Gelet op artikel 1.2 Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en artikel 2 Sub-

sidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

b. NNN: Natuurnetwerk Nederland;

c. natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de

overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer

zijn vastgelegd;

d. Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december

2013

e. Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 19kg, eerste lid, Natuurbescher-

mingswet 1998

f. SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

g. SNL: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties
In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur-

en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

a. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december

2016, of;

b. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving

of functieverandering.

Artikel 3 Doelgroep
In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 uitsluitend verstrekt aan

gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 2.13 van de SNL.

Artikel 4 Subsidiabele Kosten
In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het

doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de

aanduiding N01.01 tot en met N17.04 van het natuurbeheerplan;

b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met

de aanduiding L01.01 tot en met L01.15 van het Natuurbeheerplan;
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c. kosten voor monitoring;

d. kosten voor het recreatief gebruik van een natuurterrein;

e. kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 21.125.000.

Artikel 6 Aanvraagperiode
In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd

van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016.

Artikel 7 Aanvraagvereisten
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

 

Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en prestaties
Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL kan worden verstrekt voor:

a. nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover

het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein

is vervreemd.

b. nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor

in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald

dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen

of leefgebieden.

c. Het gebied dat is aangegeven in bijlage 5.

Artikel 9 Doelgroep
In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 uitsluitend verstrekt aan

gecertificeerde beheerders als bedoeld in 2.13 van de SNL.

Artikel 10 Kosten
In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het

doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 8 in aanmerking:

a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de

aanduiding N01.01 tot en met N17.04 van het natuurbeheerplan;

b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met

de aanduiding L01.01 tot en met L01.15 van het Natuurbeheerplan;

c. voor monitoring;

d. voor het recreatief gebruik van een natuurterrein;

e. kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 11 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 op terreinen die zijn gelegen binnen het

NNN bedraagt € 150.000,-;

Artikel 12 Aanvraagperiode
In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 aangevraagd

van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016.

Artikel 13 Aanvraagvereisten
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle
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Hoofdstuk 3 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

 

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten en prestatie
Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd

zijn aangegeven op bijlage 4 behorende bij dit besluit.

Artikel 15 Kosten
Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in re-

latie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel

14 in aanmerking:

a. kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

b. kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

c. kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;

d. kosten voor kwaliteitsimpuls landschapselement;

e. kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype;

f. kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype;

g. kosten voor realisatie van landschapselement binnen een natuurterrein;

Artikel 16 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 14 bedraagt € 3.000.000,-

Artikel 17 Aanvraagperiode
In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 14 aangevraagd

van in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 oktober 2017.

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 18 Subsidiabele activiteiten en prestatie
Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd

zijn aangegeven op bijlage 4 behorende bij dit besluit.

Artikel 19 Kosten
Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in

relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel

18 in aanmerking

a. voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuur-

terrein;

b. voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van

landbouwgrond in landschap .

Artikel 20 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 18 bedraagt € 10.000.000,-

Artikel 21 Aanvraagperiode
In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 18 aangevraagd

van in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 oktober 2017.

Artikel 22 Aanvraagvereisten
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 18 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

Hoofdstuk 4 Tarieven

Artikel 23 tarieven begrotingsjaar 2017
1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SNL zijn opgenomen

in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

2. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage

1 van de SNL zijn opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.
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3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.7 van de SNL zijn opgenomen in

bijlage 3 behorende bij dit besluit.

4. De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel

14 van de SKNL bepaald en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een natuurbe-

heertype en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een landschapstype.

5. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid van de Subsidieregeling

natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland , zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de

subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de

begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 0,98 %.

Hoofdstuk 5 Voorbehouden

Artikel 24 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook

door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 25 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland
De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, 11, 16 en 20 kunnen worden verlaagd indien Provinciale

Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidie-

plafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover

door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 26 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad

waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 27 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL.

 

Den Haag, 11 oktober 2016,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

drs. J.H. de Baas, secretaris

 

drs. J. Smit, voorzitter

 

Toelichting bij het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

 

TOELICHTING

ALGEMEEN
Met dit openstellingsbesluit worden de indieningstermijnen voor de Subsidieregeling Natuur- en

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

Zuid-Holland 2013 vastgesteld. Daarnaast worden ook verschillende deelsubsidieplafonds vastgesteld.

Om subsidie aan te kunnen vragen dient men te voldoen aan de vereisten zoals die in de subsidierege-

lingen beschreven zijn. Daarnaast dient de aanvraag te passen binnen het openstellingsbesluit.

 

ARTIKELSGEWIJS
 

Artikel 1

In dit artikel worden een aantal begrippen omschreven.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt aangegeven voor welke activiteiten er subsidie kan worden aangevraagd. Uit dit

artikel volgt dat er alleen subsidie kan worden aangevraagd voor het natuurbeheer wanneer men al

eerder een natuurbeheersubsidie voor het betreffende gebied ontving maar deze uiterlijk 31 december

2016 is afgelopen. Tevens kan subsidie aangevraagd worden wanneer men voor de inrichting, verwerving

of functieverandering van een gebied al eerder een subsidie of vergoeding door de provincie is verstrekt.

 

Artikel 3 en 9
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In deze artikelen is bepaald dat alleen aan voor natuurbeheer gecertificeerde beheerders subsidie

kunnen aanvragen.

 

Artikel 4, 10, 15 en 19

In deze artikelen is bepaald voor welke kosten er subsidie kan worden verkregen.

 

Artikel 5, 11, 16 en 20

Hier wordt het plafond voor het totaal aan subsidieaanvragen bepaald.

 

Artikel 6, 12, 17 en 21

In deze artikelen wordt de periode bepaald waarbinnen de subsidieaanvraag ingediend moet zijn.

 

Artikel 7, 13, 18 en 22

Hier wordt aangegeven waar de subsidieaanvraag moet worden ingediend.

 

Artikel 8

In dit artikel wordt aangegeven voor welke activiteiten er subsidie kan worden aangevraagd. Uit dit

artikel volgt dat er alleen subsidie kan worden aangevraagd voor het natuurbeheer wanneer men een

natuurgebied heeft verworven van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Nota Beheer EHS.

Daarnaast kan men op basis van dit artikel een subsidieaanvraag voor het natuurbeheer doen wanneer

er binnen een natuurterrein maatregelen nodig zijn in het kader van het Programma Aanpak Stikstof.

 

Artikel 23

Hier zijn de verschillende tarieven vastgelegd die ten grondslag liggen aan de subsidie.

 

Artikel 24

Op dit moment is de regeling door de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken

goedgekeurd. Met dit artikel is bepaald dat er een voorbehoud is gemaakt dat er geen subsidie wordt

verleend als blijkt dat er onverhoeds door bijvoorbeeld de Europese Commissie geen goedkeuring

wordt verleend naar aanleiding van een tussentijdse notificatie van wijzigingen in de regeling.

 

Artikel 25

Met dit artikel is bepaald dat indien Provinciale Staten uiteindelijk niet een voldoende hoog hoofdsub-

sidieplafond vaststellen en daarmee onvoldoende middelen beschikbaar stellen, de deelsubsidieplafonds

afgelaagd zullen worden waarbij deze verlaging ook betrekking heeft op reeds ingediende aanvragen.

Omdat in artikel 4:28 van de Algemene Wet Bestuursrecht is bepaald dat dit bij publicatie van een

subsidieplafond moet worden vermeld, is dat in artikel 24 verwoord.

 

Artikel 26

In dit artikel is bepaald dat het besluit in werking treedt een dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

 

Artikel 27

Hier wordt de citeertitel bepaald, waardoor een eenduidige naamgeving van dit besluit geregeld is.
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