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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om:
1. De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant zelf uit
te gaan voeren in plaats van deze uit te besteden aan RVO.
2. De financiële middelen voor het zelf uitvoeren van de subsidieregeling over
te hevelen vanuit het programmabudget voor de Subsidieregeling Groen
Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant naar het organisatiekostenbudget.
Aanleiding
Provincie Noord-Brabant kent een provinciale regeling die agrariërs en
particuliere grondgebruikers beloont als zij zich actief inzetten voor de kwaliteit
van natuur en landschap op het platteland. Dit is de Subsidieregeling Groen
Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (Stika). De uitvoering van deze regeling
ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
In het bestuursakkoord Kiezen voor kwaliteit staat dat het Groen Blauw
Stimuleringskader en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt
gecontinueerd, in samenwerking met de collectieven en de agrarische
natuurverenigingen. Daarbij zoeken we gezamenlijk naar het vergroten van de
bijdrage aan natuur- en landschapswaarden.
Stika is de laatste provinciale regeling die haar basis vindt in Wet Inrichting
landelijk gebied (WILG). In 2013 is de Wet inrichting landelijk gebied gewijzigd
en is het artikel (11.3) wat de basis is voor de subsidieverordening vervallen. Met
het ontbreken van deze wettelijke basis heeft Stika sindsdien feitelijk geen
wettelijke grondslag meer. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe regeling
voor de groenblauwe diensten die valt onder de Algemene Subsidie Verordening
(Asv).

Datum

Bij het oprichten van de provinciale afdeling Subsidies (in 2013) is ervoor
gekozen om Stika voorlopig bij RVO te laten voor de uitvoering. Dit had te
maken met voortzetting van de bestaande gebiedscontracten en doorlopende
subsidies voor onderhoud. De provincie beschikt inmiddels over een goed
draaiende subsidieafdeling. Hierdoor is het zelf uitvoeren van de subsidieregeling efficiënter en goedkoper dan het uitbesteden van de uitvoering van
de subsidieregeling aan RVO.
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Als de regeling wordt aangepast, is het mogelijk om zowel de organisatorische
samenwerkingen als de aanvraagprocedures te wijzigen. Met de toevoeging van
geografische informatie aan de aanvragen en de toetsingsprocedures is het
mogelijk de regeling zelf uit te voeren. De verwachting is dat de koppeling van
grafische informatie aan de aanvraag- en toetsingsprocedure ook ingezet kan
worden voor de verbetering van rapportagemogelijkheden en voor andere
subsidieregelingen met een geografische component.
Bevoegdheid
GS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling binnen de
daarvoor door PS vastgestelde kaders. PS zijn bevoegd om financiële middelen
uit het programmabudget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
subsidieregeling door de provinciale organisatie. GS kunnen besluiten tot het
overhevelen van programmabudget naar OKB als dit samenhangt met ambities
uit het Bestuursakkoord. De overheveling wordt vervolgens opgenomen in de
Bestuursrapportage die later ter vaststelling aan PS wordt voorgelegd.
Kernboodschap
1.1 Door de subsidieregeling als provincie zelf uit te gaan voeren, kan er worden
bezuinigd op de uitvoeringskosten.
In de huidige situatie kost de uitvoering in de periode 2020 t/m 2026
€ 2.419.000 (programmakosten). Het zelf uitvoeren van de subsidieregeling
kost € 1.762.000 (OKB). Hiermee leidt deze aanpassing tot een kostenbesparing
van ca. € 650.000 in de periode 2020 t/m 2026.
Er is vooralsnog rekening gehouden met beperkte automatisering van
aanvraag- en beschikkingsinformatie. Indien uit de nog uit te voeren studie
blijkt dat er meer automatiseringsmogelijkheden zijn, dan leidt dit op termijn
tot een verdere financiële besparing.
2.1 Om de subsidieregeling zelf uit te voeren is extra capaciteit nodig.
Voor de uitvoering van de subsidieregeling is in 2020 5,5 fte nodig. Dit kan
worden afgebouwd naar 3,7 fte in 2026. Er is kritisch gekeken naar de
mogelijkheden om een deel van de werkzaamheden met bestaande
capaciteit uit te voeren. In totaal kan 1,5 fte worden ingezet vanuit de huidige
capaciteit.
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2.2 Om de subsidieregeling zelf uit te voeren moeten de benodigde financiële
middelen worden overgeheveld vanuit het programmabudget naar het
organisatiekostenbudget.
De uitvoeringskosten van RVO worden nu betaald uit het programmabudget
voor de subsidieregeling. Als we als provincie de subsidieregeling zelf gaan
uitvoeren, dan worden de kosten hiervan betaald uit het
organisatiekostenbudget. Er moet dan ook een overheveling van financiële
middelen plaats vinden van het programmabudget naar het
organisatiekostenbudget.
Consequenties
1. In de periode 2020 – 2026 is er een stijging van het organisatiekostenbudget van € 1.762.000 en een daling van de programmakosten van
€ 2.419.000.
2. Vanaf 2027 is er een structurele stijging van het organisatiekostenbudget
van € 247.000,- per jaar en een structurele daling van de programmakosten
van € 567.000,- per jaar.
3. De toekomstige financiële besparingen vallen terug in de reserve Natuur en
Landschapsbeleid. Deze middelen worden ingezet voor aanleg en beheer
van landschapselementen binnen de subsidieregeling Stimuleringsregeling
landschap.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
De wijzigingen zijn afgestemd met de uitvoeringspartners.
Vervolg
De nieuwe subsidieregeling is in concept gereed. Na duidelijkheid van de
gemeenten over hun bijdragen, kan de subsidieregeling definitief worden
gemaakt. Naar verwachting wordt de definitieve subsidieregeling in mei 2020
door GS vastgesteld.
In de 1e Burap 2020 worden de budgetten in de meerjarenbegroting op de
uitgavenpost 0001593 – Groenblauwe diensten afgeraamd en wordt het
organisatiekostenbudget opgehoogd Deze 1e Burap wordt ter vaststelling aan
uw Staten voorgelegd.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw N.B.K. Daamen, (06) 52 79 40 33,
ndaamen@brabant.nl.
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