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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

17 november 2009

dhr. J.H. Messelink, telefoon 038 499 85 25

Inzet Groene en Blauwe Diensten en Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 14 oktober 2009, kenmerk PS/2009/798.

Kennisgeving
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 september 2009, kenmerk 2009/0108646;
overwegende dat:
1. Groene en Blauwe Diensten (GBD) en de nieuwe Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)
vooralsnog niet samen te voegen zijn tot één regeling;
2. een tussenoplossing moet worden gevonden om GBD en SNL naast elkaar in te zetten;
3. de uitgangspunten van het Beleidskader GBD centraal staan en ten aanzien van GBD geen
drempels mogen worden opgeworpen;
4. gemeenten bepalen waar en met welk budget zij GBD willen inzetten;
5. het gewenst is het beperkte rijksbudget voor landschapsbeheer vanuit SNL efficiënt in te zetten;
6. het gewenst is dat de investeringen vanuit het huidige Programma Beheer behouden blijven;

besluiten:
1.

het beleidskader GBD, zoals vastgesteld op 24 mei 2006, kenmerk PS/2006/258, aan te
passen waardoor verlenging van bestaande contracten en subsidies op grond van het
Programma Beheer zoals gold tot en met 31 december 2009 niet mogelijk is op grond van
GBD. Op bladzijde 11 (hoofdstuk 2.4 Rol Rijksbeleid) wordt hiertoe de volgende tekstpassage
ingevoegd:
“Programma Beheer is per 1 januari 2007 onderdeel van het ILG. Landelijk hebben de
gezamenlijke provincies deze regeling vereenvoudigd. De nieuwe Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer treedt na goedkeuring door de EU in. Voor nieuwe landschapscontracten is
deze door het Rijk via het ILG gefinancierde regeling inzetbaar binnen de Ecologische
Hoofdstructuur voor Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particulieren die geen
aanspraak kunnen maken op Groene en Blauwe Diensten.
Deze regeling staat vooralsnog naast het Beleidskader Groene en Blauwe Diensten. Groene en
Blauwe Diensten is een eigenstandig instrument dat aanvullend is op bestaande contracten
van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer. Dit betekent dat huidige deelnemers
aan Programma Beheer niet voor verlenging in aanmerking komen vanuit het Beleidskader
Groene en Blauwe Diensten. Een aanvraag tot verlenging van bestaande contracten onder de
Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer blijft wel mogelijk.”

Zwolle, 14 oktober 2009.
Provinciale Staten voornoemd.
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