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Inleiding  

a. Algemeen 
Op 22 april 2009 hebt u ingestemd met de hoofdlijnen van de omvorming van het Programma beheer 
naar het nieuwe (landelijke) subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (hierna SNL) en de invoe-
ring van dit nieuwe stelsel per 1 januari 2010. Daarbij hebt u tevens de Subsidieverordening natuur- 
en landschapsbeheer (hierna SVNL) vastgesteld. 
 
Herziening SNL 
Sinds 2012 vindt een herziening van het SNL plaats voor een efficiënter subsidieaanvraagproces en 
daarmee lagere uitvoeringskosten, kwalitatief beter beheer, meer samenwerking in het gebied en een 
eenvoudige uitvoering van dit stelsel.  

• Voor het onderdeel natuurbeheer heeft dit in 2013 geleid tot het invoeren van een lumpsum-
aanpak voor natuur- en landschapsbeheer voor 'grote' natuurbeheerders (natuurbeheerders met 
meer dan 75 ha). Een lumpsumovereenkomst is een prestatieafspraak tussen de provincie en de 
natuurbeheerder over het natuurbeheer en de verantwoording daarover voor een periode van  
minimaal zes jaar. 

• Voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer heeft dit in 2015 geleid tot herziening van het SNL en 
de SVNL per 1 januari 2016 (vastgesteld door uw Staten op 11 maart 2015). Kern van deze wijzi-
ging is een collectieve aanpak waarbij vooral de uitvoeringskosten zijn teruggebracht: van honder-
den individuele aanvragen tot één collectieve aanvraag.  

 
Kleine beheerders 
Voor de kleine beheerders (beheerders van bos en natuurterreinen < 75 ha) is landelijk een uitwerking 
gemaakt van de wijze waarop ook voor deze groep de herzieningsdoelen van het nieuwe stelsel gere-
aliseerd kunnen worden. De conclusie was dat de subsidieverlening SNL aan particuliere beheerders 
efficiënter kan door (net als bij agrarisch natuurbeheer) gebruik te maken van collectieven, die de 
aanvragen van kleine beheerders op gewenst kwaliteitsniveau opstellen. De provincies zetten daarom 
in op verplichte certificering van deze groep kleine natuurbeheerders. Dit leidt tot een grotere efficiën-
tie, past binnen de uitgangspunten van het stelsel (vertrouwen in de beheerder) en geeft meer sturing 
aan de voorkant. Landelijk is besloten dat kleine beheerders vanaf 1 januari 2017 niet meer zelfstan-
dig een SNL-beheervergoeding kunnen aanvragen. Zij moeten dit in collectief verband doen, waarbij 
certificering (collectief of individueel) verplicht wordt. Er zijn in Drenthe, op basis van de landelijke 
afspraken, initiatieven door beheerders genomen voor de implementatie. Naast het al bestaande mo-
del van de Unie van Bosgroepen is het Natuurcollectief Drenthe (NCD) opgericht.  
 
Wijziging SVNL provincie Drenthe 2016 
Om deze nieuwe werkwijze voor de kleine beheerders per 1 januari 2017 mogelijk te maken dient een 
aanpassing in de SVNL provincie Drenthe 2016 plaats te vinden. Deze SVNL is namelijk de subsidie-
verordening voor het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.  
In onze vergadering van 7 juni 2016 hebben wij de laatste 'kleine' wijzigingen van deze SVNL vastge-
steld. De nieuwe aanpassing is een grotere 'beleidswijziging’ van de SVNL en dient u vast te stellen. 

b. Europese aspecten 
De Europese verordeningen, de staatssteunmaatregelen zijn van toepassing voor de SNL-regelingen 
en de uitvoering van deze regelingen. 
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c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Betrokken grondeigenaren (aanvragers subsidie, uitvoerders natuurbeleid), natuurbeherende instan-
ties (aanvragers subsidie en uitvoerders natuurbeleid), RVO.nl (subsidieloket en uitvoeringsdienst), 
Prolander (onder andere controle doorlopende beschikking voor natuurbeheer) en natuurcollectieven 
(uitvoering natuurbeheer). 

Advies  

1. De wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 
vast te stellen. 

Beoogd effect 

Wij borgen hiermee tot en met 2023 de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling 
en het beheer van bos- en natuurgebieden en landschapselementen in de provincie Drenthe. Zo be-
houden wij de natuurwaarden in Drenthe en ontwikkelen wij deze verder.  
Door de nieuwe werkwijze voor de kleine beheerders via collectieven te laten verlopen, is het subsi-
dieaanvraagproces efficiënter en daarmee zijn de uitvoeringskosten lager. 

Argumenten 

1.1. Hiermee is de SVNL provincie Drenthe 2016 in overeenstemming met de landelijke afspraken 
Conform landelijke afspraken (Ministerie EZ, BIJ12 en de provincies) stellen alle provincies de 
gewijzigde verordening vast. 
 

1.2. Het vaststellen van de gewijzigde SVNL vereenvoudigt het huidige stelsel 
De essentie van deze wijziging is dat alleen collectief subsidie voor natuurbeheer aangevraagd 
kan worden en niet meer individueel. Voordelen hiervan zijn: 

• het nieuwe, vereenvoudigde stelsel heeft een transparante structuur en leidt tot een accep-
tabele vermindering van de controlelast, reduceert de uitvoeringskosten natuurbeheer 
voor de provincie en vermindert de administratieve lasten voor de aanvrager; 

• door certificering vindt betere kwaliteitsborging plaats; 

• het dringt bezwaren op afgegeven beschikkingen terug. 
 

1.3. U bent bevoegd tot het vaststellen van wijzigingen in de SVNL provincie Drenthe 2016 
Bij deze wijziging is er geen sprake van wijzigingen van kleine aard (bevoegdheid GS) maar is 
sprake van een beleidswijziging net als in 2015 bij het agrarisch natuurbeheer.  

Tijdsplanning 
 
De beoogde openstelling voor natuurbeheer is zoals gebruikelijk van half november tot en met  
31 december 2016. Het is daarom noodzakelijk dat de SVNL provincie Drenthe 2016 voor die tijd is 
vastgesteld en op de voorgeschreven wijze in het Provinciaal Blad is gepubliceerd.  
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Financiën 
 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
 
In het kader van de SVNL provincie Drenthe 2016 vinden monitoring en evaluatie plaats. 
De provincie Drenthe investeert jaarlijks veel in (agrarisch) natuurbeheer. Om vast te stellen of de 
afgesproken doelen voor het in stand houden van soorten worden gehaald of de uitvoering bijgesteld 
moet worden, hebben Rijk, provincies en beheerders een uniforme werkwijze ontwikkeld, de Werkwij-
ze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk-Natura 2000/PAS. Hiermee stuurt de provincie op de ambi-
ties voor het Natuurnetwerk Nederland en een vitaal platteland, op beheerprestaties en op een effec-
tieve inzet van middelen.  

Communicatie  
 
Landelijk is een communicatieplan opgesteld om de gebruiker van de regeling zo goed mogelijk te 
informeren en wegwijs te maken in de diverse mogelijkheden. Voor de kleine beheerders in Drenthe is 
speciaal voor dit onderwerp een informatiebijeenkomst geweest. Daarnaast zijn alle aflopende be-
heerders door Prolander vooraf benaderd en geïnformeerd. 
 
Er komt een persbericht over de vereenvoudiging van het Stelsel Natuur en Landschap, onderdeel 
kleine beheerders. 

 

Bijlagen  
 
Geen.  

 

Ter inzage in  kamer  C0.39 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 15 september 2016 
Kenmerk: 36/3.1/2016003864 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 september 2016, kenmerk 
36/3.1/2016003864; 
 
gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet; 
 
overwegende dat met ingang van 11 maart 2015 de Subsidieverordening natuur- en landschaps-
beheer provincie Drenthe 2016 van kracht is geworden; 
 
overwegende dat in de genoemde regeling nog enkele wijzigingen dienen te worden aangebracht om 
knelpunten in de uitvoering te voorkomen; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 als volgt te wijzigen. 
 
1. Artikel I  

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 van 17 juni 2016 
(Provinciaal Blad 2016, nummer 3555), houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten be-
hoeve van natuur- en landschapsbeheer, wordt als volgt gewijzigd. 

 
2. Artikel II 

Onderdeel A 
Aan artikel 1.2, derde lid, wordt een optioneel onderdeel toegevoegd, luidende: 
g. het minimumaantal hectaren aan activiteiten waarvoor een subsidie natuur- en landschaps-

beheer kan worden verstrekt. 
 
3. Onderdeel B 

Artikel 2.1 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt aan het slot van onderdeel c de punt vervangen door een puntkomma. 
2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:  

d. rechtspersonen die volgens een door Gedeputeerde Staten te bepalen model een over-
eenkomst zijn aangegaan met natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld onder 
a of b. 

3. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door: , en. 
 
4. Onderdeel C 

Artikel 2.4 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onderdeel c van het eerste lid komt te luiden:  

c.    de activiteiten zijn gericht op een beheer van minimaal 75 hectaren; 
2. Aan het eerste lid worden drie onderdelen toegevoegd, luidende: 

d. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, beschikt over een 
individueel certificaat of een groepscertificaat; 

e. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c en d, beschikt over een 
groepscertificaat, of de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1,  
eerste lid, onder a of b, die het beheer uitvoeren beschikken elk afzonderlijk over een in-
dividueel certificaat; 
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f. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, dient bij de subsidie-
aanvraag afschriften in van de in dat artikel genoemde overeenkomst die hij heeft geslo-
ten met de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a of b, die het beheer uitvoeren. 

3. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een kaart waarop de buitengrenzen van de na-
tuurterreinen zijn aangegeven. 

4. Het zesde lid komt te luiden: 
6. Indien een subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c en d, niet be-
schikt over een groepscertificaat, gaat de aanvraag voor het beheerjaar 2017 vergezeld van 
de individuele certificaten, of aanvragen daartoe, van de natuurlijke personen of rechtsperso-
nen alsbedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, die het beheer uitvoeren. 

 
5. Onderdeel D 

Artikel 2.5 wordt gewijzigd als volgt: 
Na het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:  
4. Bij een subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c en d, die niet beschikt 

over een groepscertificaat, zijn de activiteiten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, die het beheer uitvoert niet subsidiabel indien 
deze niet langer over een individueel certificaat beschikt. 

5. Indien een aangevraagd individueel certificaat als bedoeld in artikel 2.4, vijfde lid, niet voor 
1 oktober 2017 is afgegeven, zijn de activiteiten die de desbetreffende natuurlijke persoon of 
rechtspersoon heeft verricht niet subsidiabel.  

 
6. Onderdeel E 

Artikel 2.8, tweede lid, komt te luiden: 
2. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie verlenen onder de opschortende voorwaarde dat 

binnen drie maanden na de datum van bekendmaking van de beschikking tot subsidieverle-
ning een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in 
artikel 4:36 van de Awb tot stand komt. 

 
7. Onderdeel F 

Artikel 2.9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt aan het slot de punt vervangen door een puntkomma. 
2. Aan het eerste lid worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

e. ervoor zorg te dragen dat namens Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd 
in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden; 

f. voor de gehele duur van de subsidie over een individueel certificaat of groepscertificaat te  
beschikken. 

3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Indien de subsidieontvanger niet kan voldoen aan een of meerdere verplichtingen als be-

doeld in het eerste tot en met vierde lid, doet hij daar één keer per jaar uiterlijk op 1 no-
vember melding van. 

 
8. Onderdeel G 

Artikel 2.10 vervalt. 
 
9. Onderdeel H 

Artikel 2.11 vervalt. 
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10. Artikel III 
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het 
Provinciaal Blad. 

 
TOELICHTING 
 
Artikel II 
 
C (artikel 2.4) 
Sinds 2012 vindt een herziening van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) plaats om te 
komen tot: 
• een efficiënter subsidieaanvraagproces en daarmee lagere uitvoeringskosten; 
• kwalitatief beter beheer;  
• meer samenwerking in het gebied;  
• een eenvoudige uitvoering van het SNL.  
 
Voor particuliere beheerders heeft onderzoek tot de conclusie geleid dat de subsidieverlening SNL 
aan particuliere beheerders efficiënter kan door gebruik te maken van collectieven, die de aanvragen 
op gewenst kwaliteitsniveau opstellen.  
 
Eerste lid, onderdeel c en d, minimum en certificaa t. Tweede lid 
Vanaf 2016 geldt daarom dat de aanvraag een minimumaantal hectaren betreft. De aanvrager dient te 
beschikken over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer. 
Daarnaast is het mogelijk dat een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, of een andere rechts-
persoon, die zelf niet beschikt over een groepscertificaat subsidie aanvraagt. Dan geldt de eis dat de 
eigenaren of erfpachters van de natuurterreinen waar het beheer wordt uitgevoerd elk afzonderlijk 
over een individueel certificaat beschikken. Op deze wijze kan het collectief beheer op twee manieren 
vorm krijgen:  
• beheerders kunnen aansluiten bij een subsidieaanvrager die beschikt over een groepscertificaat 

natuurbeheer; 
• beheerders met een individueel certificaat kunnen aansluiten bij een subsidieaanvrager die niet 

over een groepscertificaat beschikt. 
Beheerders die zelfstandig een aanvraag willen doen, kunnen dat doen als zij voldoen aan de minima-
le omvang genoemd in artikel 2.4 en over een individueel certificaat beschikken. Door deze wijziging is 
altijd sprake van certificering. Het gaat dan hetzij om de aanvrager, hetzij om de beheerder die zeg-
genschap heeft over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 
De subsidieaanvrager is de partij aan wie de subsidie wordt verleend. Zij is voor de subsidieverstrek-
ker het aanspreekpunt. De doorbetaling van subsidiebedragen aan de personen die het beheer uit-
voeren, is een zaak tussen subsidieontvanger en beheerders. 
 
D (artikel 2.5) 
Vierde lid, subsidiabele kosten bij niet-gecertificeerde subsidieontvanger 
Bij een niet-gecertificeerde subsidieontvanger waarvan de eigenaren of erfpachters van de natuurter-
reinen waar het beheer wordt uitgevoerd over een individueel certificaat dienen te beschikken, geldt 
het volgende.  
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De kosten zijn slechts subsidiabel als degenen die over een certificaat dienen te beschikken daar ook 
over beschikken. Indien het certificaat van één van hen wordt ingetrokken, zijn de kosten die voor het 
desbetreffende beheer worden gemaakt vanaf dat moment niet meer subsidiabel. 
 
 
Assen, 9 november 2016 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll.  


