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Onderwerp 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016  
vast te stellen. 

2. Gedeputeerde staten te mandateren om deze verordening en de daarbij 
behorende index te wijzigen wanneer: 
a. in interprovinciaal verband is afgesproken dat deze wijzigingen 
    noodzakelijk zijn en 
b. het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 'Ruimte',  programmaonderdeel 
1.3 'Natuur, duurzaamheid en milieu'.l 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 28 mei 2009 hebben uw staten de Subsidieverordening Natuur- en Land-
schapsbeheer Flevoland 2010 (SNL 2010)  vastgesteld. Deze verordening is 
aan vervanging toe.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw staten zijn bevoegd om deze verordening vast te stellen. 
In de Provinciewet is aan Provinciale Staten de bevoegdheid toegekend om 
verordeningen vast te stellen. 
 

5. Verdere behandeling PS 
De Subsidieverordening Natuur-  en Landschapsbeheer Flevoland 2016 (SNL  
2016) wordt na vaststelling door uw staten gepubliceerd. Dit houdt in  
publicatie in het provinciaal blad, en op www.overheid.nl. Tegen een  
verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Sinds 2010 is een Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 
2010 (SNL 2010) van kracht.  
Op grond van deze verordening verlenen gedeputeerde staten van de  
provincie, subsidie voor het behoud van (agrarisch) natuur en landschap in de  
provincie. Het (agrarisch) natuurbeheer levert een belangrijke bijdrage aan 
een aantrekkelijk en leefbaar landelijk gebied. Omdat in de praktijk behoef-
te bestond aan een doelgerichtere en efficiëntere wijze van subsidiëren van 
met name agrarisch natuurbeheer is in IPO verband samen met het ministerie 
van Economische Zaken en andere belanghebbenden, gewerkt aan een  
nieuwe aanpak voor het agrarisch natuurbeheer. Deze nieuwe aanpak is nu 
verwerkt in een nieuwe subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer. De 
meest fundamentele wijziging ten opzichte van de huidige subsidieverorde-
ning is dat subsidiëring van agrarisch natuurbeheer alleen nog via een collec-
tief mogelijk is. Het is de bedoeling dat deze nieuwe subsidieverordening 
vanaf 2016 gaat gelden. 
Voorstel is om in lijn met het in IPO verband tot stand gekomen model, de 
subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016  vast te 
stellen.    
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7. Beoogd effect 
- efficiëntere subsidiering van het agrarisch natuurbeheer; 
- vereenvoudigde opzet verordening. 

 
8. Argumenten 

1.1 Efficiëntere en effectievere subsidiering agrarisch natuurbeheer 
Vanaf 2016 kan alleen een gecertificeerd agrarisch collectief (vereniging van individuele agrari-
ers) subsidie voor agrarisch natuurbeheer aanvragen. Dit betekent dat agrariërs niet meer 
 individueel subsidie voor agrarisch natuurbeheer kunnen aanvragen. Zij moeten zich aansluiten 
bij een collectief. 
 
1.2    Vereenvoudigde opzet verordening 
De opzet van de huidige verordening is vereenvoudigd. Zo zijn alle algemene bepalingen nu in 
één hoofdstuk opgenomen en niet meer zoals in de huidige SNL 2010 in meerdere hoofdstukken 
In de bijlage bij deze nota met HB 1696735 wordt dit aangegeven. 
 
1.3   Gelijkluidende verordening voor alle provincies 
Omdat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland de subsidieverordening voor de provincies 
gaat uitvoeren, is in IPO verband afgesproken om de onderhavige verordening zoveel mogelijk 
gelijkluidend te laten zijn. 
 
2.1  Bevordert efficiency besluitvormingsproces.   
De voorgestelde SNL 2016 is gebaseerd op een model dat in IPO verband is vastgesteld. Bij het 
opstellen van dit model is getracht om deze verordening zo efficiënt en transparant mogelijk te 
laten zijn. Transparant zowel voor degenen die op grond van deze verordening subsidie kunnen 
aanvragen,  als voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de SNL’s 2016 van alle 
 provincies gaat uitvoeren. In de praktijk kan blijken dat een (technische) wijziging van de SNL 
2016 nodig is om deze efficiënter te laten zijn of de bedoeling ervan te verduidelijken. Wanneer 
sprakeis van noodzakelijke wijzigingen worden die in IPO verband voorbereid via de werkgroep  
natuurbeheer, het AACVP en het BACVP . In het BACVP zit  namens onze provincie de  
betreffende portefeuillehouder. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de index die bij de SNL 
hoort. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het toevoegen van een natuurbeheertype.  
Omdat het hierbij niet om wijzigingen op hoofdlijnen gaat, wordt omwille van de efficiency 
voorgesteld om uw college hiervoor te mandateren. 
 
2.2     Conform handelwijze bij SNL 2010. 
Bij vaststelling van de SNL 2010 op 28 mei 2009 (nummer 795114)  hebben uw staten gedepu-
teerde staten ook gemandateerd om wijzigingen van ondergeschikt belang vast te stellen 
 

 
9. Kanttekeningen 

1. Europese Commissie moet subsidiering van agrarisch natuurbeheer aan  
    collectief nog goedkeuren. 
Aan de Europese Commissie is de wijziging van het subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer (al-
leen nog subsidiering van collectieven en niet meer van individuele agrariërs) ter goedkeuring  
voorgelegd. Deze goedkeuring is nog niet verkregen. In IPO verband is afgesproken om hier met  
de vaststellingsprocedure niet op te wachten, omdat de goedkeuring verwacht wordt voor de 
inwer-kingtreding van deze verordening. 
 
2. Aankondiging eerste wijziging in verband met subsidieverlening voor natuurbeheer aan  
    kleine beheerders.  
Het is de bedoeling dat ook de subsidieverlening aan kleine natuurbeheerders (dit zijn natuur-
beheerders die minder dan 75 ha natuur beheren) efficiënter gaat plaatsvinden. 
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Aan de Unie van Bosgroepen (UvB) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is verzocht om 
een nadere uitwerking te maken van een model voor subsidieverlening aan kleine beheerders. 
De UvB en de FPG stellen voor om een landelijke coöperatie op te richten die de kleine aanvra-
gen bundelt tot een verzamelaanvraag en indient bij de provincie. Alle kleine particulieren kun-
nen via de coöperatie een aanvraag indienen. In IPO verband zijn de meningen hierover ver-
deeld en moet hierover nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Verwacht wordt dat in de loop 
van het jaar hierover duidelijkheid komt. Dit betekent dat in de loop van 2015 een eerste wijzi-
ging moet worden vastgesteld. In IPO verband is afgesproken dat de discussie over de kleine be-
heerders niet wordt afgewacht omdat het wenselijk is dat al wel een efficiencyslag wordt ge-
maakt bij de subsidiering van het agrarisch natuurbeheer. 
 
3. SNL  2010 blijft gelden voor lopende subsidiebeschikkingen. 
De SNL 2010 blijft gelden voor lopende subsidies die op grond van deze SNL zijn verleend voor 
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Voor Flevoland betekent dit voor natuurbeheer dat 
eind 2016 de beheerovereenkomsten van Flevolandschap en Natuurmonumenten aflopen. De 
beheerovereenkomst van Staatsbosbeheer loopt tot en met 2019. 
Voor agrarisch natuurbeheer lopen 18 overeenkomsten af in 2016 en 1 in 2017. 
De omvang van doorlopende contracten in Flevoland is zeer beperkt. Het ministerie van Econo-
mische Zaken, provincies en koepelorganisaties werken gezamenlijk aan een versnelde afbouw 
van de doorlopende contracten om zo snel mogelijk te kunnen starten met het vernieuwde 
agrarisch natuurbeheer.  
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2016    1707128   bijgevoegd 
overzicht wijzigingen huidige verordening nieuwe veror-
dening     

  1696735    bijgevoegd   

 Provinciaal blad       1721249 bijgevoegd 
 
 
  

 


