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Betreft: Besluit overprogrammeren Programma Natuur
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Geachte leden,
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Graag informeren wij u dat ons college op 7 juni jl. heeft besloten om
tot een bedrag van maximaal € 2 miljoen aan projecten te overprogram
meren in de regeling voor natuurherstelprojecten van Programma Na
tuur. In deze brief lichten we dit besluit toe.
Eerdere besluiten over Programma Natuur:
Programma Natuur is de titel van een omvangrijk programma aan natuurherstelmaatregelen die de provincies treffen om de kwaliteit van
Natura 2000-gebieden te verbeteren. Dit programma wordt gefinancierd
met middelen die het ministerie van LNV beschikbaar stelt. Op 9 sep
tember 2021 heeft u een brief ontvangen (kenmerk: 1 455348 /
1 70051 2) over de Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur
(SPUK) 2021 - 2023. De Noord-Hollandse aanvraag bestond uit een to
taalpakket van 30 gebiedsgerichte maatregelen met een begroting van
€ 42,1 miljoen. Ook is een reservelijst aangeleverd met 23 potentiële
reservemaatregelen. De aanvraag en de reservelijst zijn door het minis
terie van LNV goedgekeurd. De 30 gebiedsgerichte maatregelen worden
opgestart in de periode 2021 - 2023, en moeten uiterlijk in juli 2025
zijn gerealiseerd.

Op 9 maart jl. heeft u een brief ontvangen (kenmerk 1 793393 /
1 793403) over het openstellen van twee subsidieregelingen. Eén van
deze twee regelingen is de subsidieregeling Programma Natuur NoordHolland. Deze regeling heeft een totaalbedrag van € 20.962.500 en
daarmee worden 20 van de 30 gebiedsgerichte maatregelen beschikt.
Terreinbeherende organisaties (TBO’s) dienen de komende periode aan
vragen in voor deze subsidie. De resterende 10 gebiedsgerichte maatre
gelen zijn belegd bij de provinciale projectleiders. Hiermee is een be
drag gemoeid van € 21.1 37.500.
Besluit tot overprogrammeren
We voorzien dat aan het einde van de looptijd van het Programma Na
tuur (medio 2025) niet alle projecten tijdig en volledig afgerond zijn.
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Dat komt omdat de doorlooptijd tot medio 2025 vrij kort is, en een deel
van de maatregelen behoorlijk complex is en daarom een zorgvuldig
proces vraagt. Ook is een aantal maatregelen financieel vrij ruim ge
raamd, waardoor ze misschien goedkoper uitgevoerd kunnen worden.
Het niet tijdig en/of volledig afronden van de maatregelen zou leiden
tot onderbesteding aan het einde van het programma. Omdat wij het es
sentieel vinden dat de beschikbare rijksmiddelen voor natuurherstel op
timaal benut worden, willen we overgaan tot een overprogrammering
van maximaal 10% op de projecten waarvan de provincie trekker is. Dat
komt neer op een maximale overbesteding van € 2 miljoen. De overpro
grammering wordt aangewend voor de maatregelen die op de reserve
lijst staan opgenomen. Zo borgen wij dat de beschikbaar gestelde rijksgelden maximaal aangewend worden voor natuurherstel van de NoordHollandse natuurgebieden. Wij kiezen ervoor om dit besluit nu te ne
men, omdat ook de projecten op de reservelijst meerjarig zijn en dat
vroegtijdig opstarten wenselijk is om af te kunnen ronden binnen de ge
stelde termijnen.
Tot slot
Komende jaren besteden wij significante bedragen aan natuurherstel.
Wij verantwoorden hierover aan uw Staten via het jaarlijkse Programma
Natuurnetwerk. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u hier in meer
detail over geïnformeerd wenst te worden, organiseren wij een veldbezoek aan projecten in Kennemerland-Zuid op maandagochtend 29 au
gustus 2022. Tijdens dit veldbezoek informeren wij u graag over na
tuurherstel en de verschillende projecten. Nadere informatie over dit
veldbezoek volgt binnenkort.
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