
P R O V I N C I E F L E V O L A N D Mededeling 

Onderwerp 

Relatie aanpassing subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer en Natuur
akkoord 

Doel van deze mededeling: 

Nadere toelichting op de relatie tussen het voorstel voor een wijziging van de 
subsidieverordening natuur en landschapsbeheer en de uitwerking van het Na
tuurakkoord tussen het IPG en het Rijk. 

Mededeling: 

In de opinieronde van woensdag 26 september 2012 is geagendeerd een wijziging 
van de Subsidieverordening Natuur en landschapsbeheer. 
Deze wijziging bevat een aantal technische aanpassingen, maar sorteert ook 
reeds voor op een eventuele openstelling van de regeling voor Staatsbosbeheer 
per 1-1-2014. De wijziging is in IPO-verband opgesteld. De intentie is dat elke 
provincie dezelfde verordening hanteert, en dat er in 2013 niet opnieuw een 
wijziging noodzakelijk is. 

De aanpassing van de Subsidieverordening lijkt daarmee vooruit te lopen op 
besluitvorming in uw Staten over de uitwerking van het Natuurakkoord. 

Wellicht ten overvloede willen wij u daarom laten weten dat instemming met de 
gewijzigde verordening nog niet betekent dat de provincie ook daadwerkelijk 
uitvoering gaat geven aan de wijzigingen in de verordening. 

De systematiek van de verordening is zodanig dat GS jaarlijks een openstellings-
besluit neemt waarin een openstellingsperiode en subsidieplafonds worden 
vastgesteld. 

Voor 2013 is in IPO-verband afgesproken dat de regeling nog niet voor Staatsbos
beheer wordt opengesteld. 
Of de subsidieverordening per 1-1-2014 voor Staatsbosbeheer wordt opengesteld 
is afhankelijk van uw besluitvorming over uitvoering van de afspraken die tussen 
provincies worden gemaakt na het natuurakkoord. 

De uitwerking van het natuurakkoord in IPO-verband bevindt zich op dit moment 
in een afrondend stadium. De laatste hand wordt gelegd aan het advies van de 
commissie Jansen. In oktober wordt dit advies voorgelegd aan het IPO-bestuur. 
De uitwerking zal kort daarna aan uw Staten worden voorgelegd. 
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Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben dan horen wij 
dat graag. 


