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Onderwerp Statenbrief: Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Wijziging subsidieverordening 
Op 1 januari 2016 is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 in gegaan voor het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken, is een geheel nieuwe subsidieregeling vastgesteld: de 
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL2016). In dit 
wijzigingsbesluit wordt de SVNL2016 op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen 
die het doel hebben om, nog voorafgaand aan de start van het nieuwe stelsel, te voorkomen dat bij de uitvoering 
knelpunten ontstaan. In de artikelsgewijze toelichting worden enkele wijzigingen nader toegelicht. Een essentiële 
wijziging in de SVNL2016 betreft de toepassing van beleidsregels bij subsidies die niet voldoen aan bepaalde 
subsidievoorwaarden en verplichtingen. 
 
Toepassing beleidsregels POP 
De gezamenlijke provincies (in BAC VP en LB POP) hebben besloten geen eigen sanctieregels vast te stellen 
voor het verlagen van subsidies die verleend zijn op basis van paragraaf 3 van de SVNL2016 (agrarisch 
natuurbeheer) en de Verordening subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht, maar de Beleidsregels POP die 
door de staatsecretaris van EZ worden vastgesteld, toe te passen.  
 
Aanleiding 
In interprovinciaal verband zijn enkele zaken afgestemd die wijziging van de SVNL 2016 noodzakelijk maken. 
 
Voorgeschiedenis 
- Vaststelling van de SVNL2016 door PS op 30 april 2015 
- Vaststelling van wijzigingsbesluiten van de SVNL2016 door GS op 16 juni, 23 juni en 22 september 2015. 
- Vaststelling van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht door PS op 21 september 2015 
 
  



 

  

Essentie / samenvatting: 
In deze regelingswijziging wordt de SVNL 2016 op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische 
wijzigingen die het doel hebben om, nog voorafgaand aan de start van het nieuwe stelsel, te voorkomen dat bij de 
uitvoering knelpunten ontstaan. 
 
Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 
Op 1 januari 2016 is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 in gegaan voor het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken, is een geheel nieuwe subsidieregeling vastgesteld: de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL2016). In deze 
regelingswijziging wordt de SVNL2016 op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen 
die het doel hebben om, nog voorafgaand aan de start van het nieuwe stelsel, te voorkomen dat bij de uitvoering 
knelpunten ontstaan. De wijzigingen betreffen: 

- Een aanpassing die voorkomt dat de berekening van het subsidiebedrag een rekenfout bevat; 
- Wijzigingen noodzakelijk om de SVNL 2016 te laten stroken met artikel 14a van Verordening 809/2014 

en met het daaruit voortvloeiende controle- en handhavingsregime; 
- Een wijziging die benodigd is om de Beleidsregels verlagen subsidies POP een basis in de SVNL 2016 

te geven. Ook is de titel van het artikel aangepast aangezien de term ‘sancties’ niet past bij het karakter 
van het artikel. 

 
Beleidsregel verlagen subsidie POP  
De EU verplicht lidstaten een sanctiebeleid vorm te geven dat voldoende effectief en afschrikwekkend is. Een 
sanctiebeleid dat aan die criteria voldoet een belangrijk hulpmiddel om het foutenpercentage ELFPO terug te 
dringen. 
 
Uit uitvoeringstechnische overwegingen én om gelijke behandeling van aanvragers in verschillende provincies te 
garanderen is het van belang dat er één landelijk identiek sanctiebeleid komt. Afgesproken is dat EZ, in 
overeenstemming met de 12 GS/PSen, een sanctiebeleid vaststelt voor het verlagen van subsidies die verleend 
zijn op basis van paragraaf 3 van de SVNL 2016 (agrarisch natuurbeheer) en de Verordening subsidies POP3 
2014-2020 provincie Utrecht. Provincies verwijzen in hun sanctiebeleid naar die sanctieregels. 
 
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet een aanvrager voldoen aan bepaalde voorwaarde en als de 
subsidie is verleend moet de subsidieontvanger voldoen aan bepaalde verplichtingen. In het geval de 
subsidieontvanger een aan de subsidie verbonden verplichting niet naleeft, of niet meer voldoet aan de 
voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen, dan kan een correctie of sanctie worden opgelegd. Het 
bedrag waarmee de subsidie wordt verlaagd hangt onder andere af van het type voorwaarde of verplichting. In de 
beleidsregels wordt aangegeven in welk geval met welk bedrag de verleende subsidie verlaagd wordt. 
Ontvangers van een subsidie voor agrarisch natuurbeheer zijn bijvoorbeeld verplicht op het hele bedrijf te voldoen 
aan de zogenoemde randvoorwaarden. Dit betreft een aantal voorschriften op vier beleidsterreinen: 
volksgezondheid, diergezondheid en gezondheid van planten, milieu, dierenwelzijn, alsmede de zogenoemde 
goede landbouw- en milieuconditie. 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Deze besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


