
Begroting 2018 

  

Vragen  

1.    Aangeven waar gelden over Toezichtsbijdrage Subsidieregeling natuur en 
landschap in de begroting te vinden zijn. 

  

Antwoord 

De middelen voor de toezichtbijdrage zijn conform het amendement Veilige natuur verwerkt in de 
Kadernota 2017 en vanaf 2018 volgens het Amendement structureel opgenomen in de 
Programmabegroting en toegevoegd aan de kostenplaats Natuurbeheer (€ 150.000 in 2018 en € 
340.000 met ingang van 2019). Financieel valt het hiermee in het taartdiagram, op pagina 37 van de 
Programmabegroting, onderdeel “behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap.” 
Vanwege het hogere abstractieniveau van de begroting zijn de daaronder liggende kostenplaatsen 
niet afzonderlijk zichtbaar. Omdat de optionele module toezicht onderdeel is van de Subsidie natuur 
en landschapsbeheer (SVNL) is deze hier aan toegevoegd.  

De openstellingsbijdrage voor de middelen voor de module voorzieningen (ter dekking van de kosten 
voor het recreatief toegankelijk maken en houden van natuurterreinen) is via het Openstellingsbesluit 
natuurbeheer 2018 nu beschikbaar gesteld (beheerders kunnen daarvoor een subsidieverzoek doen). 
De middelen voor de module toezicht worden ook in 2018 beschikbaar gesteld via het 
Openstellingsbesluit specifiek voor natuurtoezicht, overeenkomstig hetgeen daarover in de laatste 
alinea van paragraaf 3.2.2.4.1. van de begroting is opgenomen.    

  

In lijn met bovenstaande klopt het dus dat GS in het Openstellingsbesluit natuurbeheer 2018 het 
bedrag voor de toezichtbijdrage vooralsnog, zoals gesteld in de brief van Natuurmonumenten, tijdelijk 
op € 0 heeft gesteld. Hier zijn twee redenen voor te noemen:  
1. Subsidiebeschikkingen worden altijd verleend onder voorwaarden en verplichtingen om te borgen 
dat de middelen besteed worden aan het beoogde doel, in dit geval natuurtoezicht en handhaving.  

2. In het Beleidskader Wet Natuurbescherming (PS 12-12-2016) hebben PS vastgesteld dat de 
provincie streeft naar een effectief en adequaat toezichts- en handhavingsniveau. Omdat het 
Amendement hieraan een belangrijke impuls kan geven, door het beschikbaar krijgen van extra 
capaciteit, zetten GS nu in om in overleg met de betrokken beheerders te onderzoeken op welke wijze 
de extra beschikbaar komende capaciteit daaraan kan gaan bijdragen. Gelijktijdig liggen er kansen om 
door de bundeling van krachten de verdere professionalisering van het natuurtoezicht en de 
handhaving in het buitengebied te doen versnellen.  

  

Om de hierboven genoemde redenen, maar ook juist vanwege de dreigende versnippering van het 
budget en daardoor voor vooral kleinere beheerders mogelijk lastig of niet kunnen borgen van de inzet 
van het professionele natuurtoezicht op hun terreinen (m.a.w. het kunnen voldoen aan de 
subsidieverplichtingen) is dit onderzoek geïnitieerd. Het gaat er nu om ter voorbereiding van de 
uitvoering van het Amendement met elkaar de juiste inbedding te vinden voor deze middelen en op 
basis daarvan invulling te geven. Dit onderzoek is een deelopdracht van de opdrachten van PS tot 
evaluatie van onze eigen nieuwe vergunnings- en handhavingstaken Wet natuurbescherming en de 
BOA-veldwachters uit het Coalitieakkoord (commissie BEM). Deze opdracht staat daar in principe los 
van, maar juist vanwege de samenloop (deels dezelfde partijen en onderwerp natuurtoezicht) is om 



efficiency redenen voor deze bundeling gekozen. Dit laat onverlet dat de besteding van de middelen 
niet ter discussie staat, en in de loop van 2018 GS het Openstellingsbesluit conform het amendement 
veilige natuur zullen aanpassen.       

  

2.    Hoe zit dit met de post verbetering natuurkwaliteit bestaande natuur? 

  

In het Openstellingsbesluit natuurbeheer 2018 zijn ook de bedragen voor ‘verbetering van de 
natuurkwaliteit binnen bestaande natuurgebieden’ en ‘omzetting van een bestaand natuurbeheertype 
naar een ander natuurbeheertype’ op  € 0 gesteld. Dit omdat, naast de benodigde middelen voor de 
subsidiëring van natuurbeheer, de middelen hiervoor in de begroting ontbreken. In de 
Realisatiestrategie Natuurvisie, die momenteel wordt opgesteld, zal inzicht worden gegeven in 
hoeverre er dekking is voor de uitvoering daarvan. Voor zover dekking ontbreekt, zullen hiervoor 
middelen worden gevraagd bij de Kadernota 2018. Indien blijkt dat middelen beschikbaar zijn of 
beschikbaar komen via de Kadernota 2018, dan zullen in 2018 alsnog via het Openstellingsbesluit 
middelen beschikbaar worden gesteld voor de genoemde doelen.  

 


