Bijlage 1

Antwoord op vragen van de commissie Bestuur bij de behandeling van Statenvoorstel
garantstelling voor een geldlening voor poldernatuur Zeeland - BLD-067
1. Wie is Poldernatuur Zeeland.
Het Rijk en Provincies hebben afspraken gemaakt over de invoering van een nieuw stelsel voor
agrarisch natuurbeheer per 1-1-2016. Onderdeel van deze afspraken is de oprichting van Collectieven
om het beheer efficiënt uit te kunnen voeren. Collectief Poldernatuur Zeeland is in het voorjaar van
2015 formeel bij de notaris opgericht als Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer U.A. In het
bestuur van Poldernatuur Zeeland zijn alle 9 Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen
vertegenwoordigd. De Provincie heeft voortaan 1 subsidiecontract met Poldernatuur Zeeland.
Voorheen hadden alle individuele boeren een subsidiecontract met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Op deze nieuwe manier kan het agrarisch natuurbeheer met veel minder
uitvoeringslasten uitgevoerd worden. De website van Poldernatuur Zeeland is sinds kort online:
www.poldernatuurzeeland.nl
2. Kasritmeprobleem en bevoorschotting
In oktober 2015 heeft Poldernatuur Zeeland een provinciale subsidiebeschikking voor de beheerjaren
2016 tot en met 2021 ontvangen. Het bevoorschotten van deze subsidie mag vanwege Europese
eisen pas na afloop van een beheerjaar (i.c. op zijn vroegst in februari 2017) gebeuren, de subsidie
wordt definitief afgerekend aan het einde van de 6-jarige subsidieperiode. In verband met Europese
eisen (o.a. staatssteunregelgeving) vanuit het POP3 kan er geen voorschot verleend worden
voorafgaand aan het beheerjaar, dus bij het afgeven van de subsidiebeschikking (i.c. oktober 2015.).
Poldernatuur Zeeland maakt echter wel uitvoeringskosten gedurende het jaar 2016, maar ontvangt de
eerste subsidie pas in februari 2017, om die reden ontstaat er een kasritmeprobleem dat met
bevoorschotting niet kan worden opgelost.
3. Verantwoording
De subsidiebeschikking is afgegeven op grond van de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016). In deze verordening zijn de verplichtingen van de
subsidieontvanger vastgelegd, o.a. op welke manier er verantwoording wordt afgelegd. In de bijlage
treft u de subsidiebeschikking aan Poldernatuur Zeeland, waarin ook de relevante passages uit de
SVNL 2016 zijn opgenomen.

