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Onderwerp 

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

Doel van deze mededeling: 
Informeren PS over wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL). 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 
Het stelsel Natuur en Landschap (SNL) kent twee subsidieregelingen: 
1. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor eenmali
ge projectsubsidies en 
2. De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer voor subsidiering van het 
reguliere beheer van natuur en landschap. 

De provincies hebben gelijkluidende subsidieregelingen vanwege de vereiste 
(Europese) goedkeuring en de centrale uitvoering door Dienst Regelingen. 
Op basis van opgedane ervaringen beoordelen de provincies jaarlijks of wijzigin
gen in de SKNL moeten worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te 
lossen. Bij besluit van 26 oktober 2011 (1176916) hebben PS mandaat verleend 
aan GS om de SKNL te wijzigen. 
Dit jaar zijn wijzigingen doorgevoerd om de regeling flexibeler en kosteneffec
tiever te maken. 
In Flevoland is SKNL niet opengesteld. 

Mededeling: 

GS hebben krachtens mandaat van PS een wijziging van de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap vastgesteld. Door de wijziging is de regeling 
flexibeler geworden. Onder meer is een subsidie functieverandering niet alleen 
mogelijk als een grondeigenaar nieuwe natuur aanlegt, maar nu ook als hij een 
landschapselement aanlegt. In Flevoland is SKNL niet opengesteld. Door de 
wijziging van de Regeling vast te stellen, beschikt de provincie over een goedge
keurde regeling gelijkluidend aan die van de andere provincies. De provincie is 
daarmee voorbereid om besluitvorming over het natuurakkoord uit te kunnen 
voeren. 

Het vervolg 

De modelregeling van de provincies wordt ter goedkeuring aan de Europese 
Commissie voorgelegd. De vastgestelde SKNL wordt gepubliceerd in het provinci
aal blad en op grond van een verplichting uit de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
ter goedkeuring aan de staatssecretaris van EL&I aangeboden. 
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Verdere informatie 

Algemene informatie over het stelsel Natuur en Landschap is te vinden op 
htto://www, portaalnatuurenlandschap.nl/snl/. 
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Wijzigingsregeling subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap 

Gedeputeerde Staten maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet en artikel 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 21 augustus 2012 onder nummer 
1356025 het volgende besluit hebben genomen: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 

Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; 

Gelet op het Besluit van Provinciale Staten van 26 oktober 2011 met kenmerk 1176916 

Overwegende dat met ingang van 1 juli 2011 de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap van kracht is geworden; 

Overwegende dat in de genoemde subsidieregeling jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om 
knelpunten in de uitvoering op te lossen; 

Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen: 

Artikel I 
De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1, onderdeel e, wordt de zinsnede "het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit" vervangen door "het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie". 

B. De aanhef van artikel 7 komt als volgt te luiden: 
"Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten ten behoeve van 
de uitvoering van deze regeling een elektronische ambitiekaart met een topografische 
ondergrond vast, waarop:". 

C. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "uiterlijk zes weken voor" vervangen 

door: "op". 
2. Het eerste lid, onderdeel d, komt als volgt te luiden: 

"d. er is geen aanvang gemaakt met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen 
vóórdat: 

i. de taxatie, bedoeld in artikel 20, derde lid, door de DLG is uitgevoerd, indien 
de aanvraag voor een investeringssubsidie vergezeld gaat van een aanvraag 
voor een subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 15, dan wel 
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i i . de ontvangst van de aanvraag voor investeringssubsidie door of namens 
Gedeputeerde Staten is bevestigd, voor zover het andere gevallen dan onder 
i. betreft; 

D. Artikel 15 komt als volgt te luiden: 
Artikel 15 {grondslag subsidie functieverandering) 
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor de waardedaling van grond 
ten gevolge van: 

a. de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein; 
b. de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van 

een landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap. 

E. In artikel 16: 
1. vervalt onderdeel a; 
2. worden de onderdelen b en c vernummerd tot de onderdelen a en b. 

F. In artikel 17, vijfde lid, wordt na de zinsnede "ontstane natuurterrein" toegevoegd: 
", het aan te leggen landschapselement of het te realiseren beheerpakket landschap." 

G. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2. In het aldus vernummerde eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "in natuurterrein" 

vervangen door "als bedoeld in artikel 15". 
3. In het aldus vernummerde eerste lid, onderdeel c, wordt de zinsnede "uiterlijk zes 

weken voor" vervangen door: "op". 
4. In het aldus vernummerde eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede "het natuurterrein" 

vervangen door: "het natuurterrein, het landschapselement of het beheerpakket 
landschap". 

5. Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
"2. Een subsidie functieverandering wordt niet verstrekt indien: 

a. de aanvraag voor de subsidie functieverandering vergezeld gaat van een 
aanvraag voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
onderdeel a of b, of het derde lid van dat artikel, én 

b. de aanvraag voor die investeringssubsidie wordt afgewezen omdat niet 
voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, doch slechts 

c. voor zover die investeringssubsidie betrekking had op de landbouwgrond 
waarvoor de subsidie functieverandering is aangevraagd. 

H. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2. Er wordt een tweede en derde lid toegevoegd, luidende: 

"2. Gedeputeerde Staten kunnen, na overleg met het Nationaal Groenfonds, in de 
beschikking tot subsidieverstrekking bepalen dat het eerste lid, onderdeel 3, niet van 
toepassing is. 

3. In een geval als bedoeld in het tweede lid zullen Gedeputeerde Staten het in artikel 20, 
eerste lid, bedoelde bedrag in zijn geheel betalen binnen acht weken nadat de 
overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 1 van het onderhavige artikel, is 
ingeschreven in de openbare registers. 

I. In artikel 20, eerste lid, wordt de zinsnede "in natuurterrein" vervangen door: "als bedoeld in 
artikel 15." 

Artikel II Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin zij wordt geplaatst. 
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Artikel III Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap. 

Lelystad, 21 augustus 2012 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
de secretaris de voorzitter 

Uitgegeven op 22 augustus 2012 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland 


