Nieuw Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer
Vanaf 1 januari 2010 is het echt afgelopen met het Programma Beheer. Op dat moment
gaat het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) van start, waarin
alle vergoedingen voor het beheer van natuur en landschap zijn samengebracht.
Hiervoor is een nieuwe systematiek opgesteld door provincies, rijk en de gezamenlijke
terreinbeheerders. Belangrijk onderdeel hiervan is één landelijke taal voor natuur en
landschap, met zeventig beheertypen voor natuur, agrarische natuur en landschap.
Het nieuwe stelsel en een modelverordening zijn in februari naar de Gedeputeerde
Staten van alle provincies gestuurd om te worden goedgekeurd, want het is de
bedoeling dat er twaalf identieke subsidieverordeningen ontstaan.

De beschrijving van die beheertypen is
inmiddels afgerond en vastgelegd in de
Index Natuur en Landschap, waarover het
Vakblad al eerder berichtte (januari en mei
2008). De beheertypen, met een achterliggende standaardkostprijsberekening, vormen de basis voor de subsidie. Joop van
Bodegraven, beleidsmedewerker van het
team EHS bij het ministerie van LNV: “Die
standaardkostprijs is heel zorgvuldig berekend. Daar zijn na een eerste berekening
door de terreinbeheerders nog verschillende commissies overheen gegaan. We
zijn het er nu dus wel over eens dat in die
berekening staat wat een bepaald type optimaal beheer op dit moment zou moeten
kosten. Nu gaan provincies en rijk bekijken welk deel van dit bedrag gesubsidieerd
gaat worden.”
Ook Erik Lubberink, projectmanager SNL
vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO)
benadrukt graag het belang van de standaardkostprijsberekening. “Het is voor het
eerst dat het zo fundamenteel is berekend,
wat een bepaald type beheer nou eigenlijk
kost. Maar het is duidelijk dat die kostprijs
hoger uitvalt dan de huidige subsidies

vergoeden. En aangezien de afspraak is
dat de hele operatie budgetneutraal moet
zijn, moeten de provincies en het rijk nu
een goede balans zoeken tussen de hoogte
van de vergoedingen en de te realiseren
kwaliteit.”
Simpeler uitvoering
Niet alleen de natuurtaal wordt eenvoudiger, het is ook de bedoeling dat de
uitvoering simpeler wordt. Eenvoudiger
aanvragen, digitale kaarten, minder administratieve lasten. Maar het grootste
verschil is misschien nog wel dat subsidies
niet op basis van resultaat, maar op basis
van beheersinspanning worden afgerekend. En de beoordeling daarvan wordt
ook versimpeld: door beheerders te certificeren, en daarmee het vertrouwen te geven
dat dingen goed gebeuren, is veel minder
controle nodig.
Overigens moet er nog veel gebeuren
voordat het SNL op 1 januari 2010 van start
kan gaan. Van Bodegraven: “Om te beginnen zijn de beheertypen samengevoegd in
overkoepelende natuurtypen, agrarische
natuurtypen en landschapselementen
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voor gebruik op het landelijk niveau, en
die beschrijvingen worden nu gemaakt.
Verder moeten de modelverordeningen nu
natuurlijk door de provinciale besluitvorming heen. Vervolgens moeten provincie
en rijk besluiten nemen over de financiële kant, en dan moet het ook nog door
de Brusselse kanalen geloodst worden.
Tegelijkertijd zijn we druk bezig met het
opzetten van de uitvoeringsorganisatie.”
Het wordt buffelen dus, om het op tijd
klaar te hebben, maar LNV en IPO hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.
En dan is het echt einde verhaal voor
Programma Beheer (PB), Subsidieregeling
Natuurbeheer (SN) en Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Nu maar
afwachten of het nieuwe SNL inderdaad de
helderheid gaat brengen die het belooft.u
Marjel Neefjes, eindredacteur,
redactie@vakbladnatuurboslandschap.nl

Alle informatie over het nieuwe SNL is te vinden
op www.vitaalplatteland.nu (let op de .nu!) onder het tabblad SNL.

