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gelet op de Verordeniiig Inrichting Landelijk Gebied;
maken bckend het volgende te hebben vastgesteld:
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1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel l- Begripsbepalingen
In deze subsidiereoelino wordt verstaan onder:
a) ~iensfveiene; natuurlijk persoon of rechtspersoon die krachtens zakelijk of
duurzaam uersoonliik recht voor minimaal 6 iaar beschikt over het recht tot
gebruik en'onderhoid van een terrein, met uitzondering van een
publiekrechterlijk lichaam of een instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid en
tweede lid, van de Regeling Subsidies Particuliere Terreinbeherende
Natuurbeschermingsorganisaties,
b) Eigenaar: natuurlijk persoon, privaatrechtelijk rechtspersoon, welke volgens het
kadastrale reoister in bezit is van een terrein.
eindbegunstigde van de vergoeding.
c) ~ubsidieonh/an~er:
d)' Samenwerkinasverband: aroeu van samenwerkende urivaatrechteliikeen
organen weike een uitvoeringsprog~ammawensen op te
stellen en die hiertoe onderling een overeenkomst hebben gesloten.
e) Aanvrager: een dienstverlener die subsidie aanvraagt voor het aanleggen,
onderhouden van maatregelen en daarmee ook het beschikbaar stellen van de
grond al dan niet aangevuld met het volgen van een cursus of training.
f) Veld- of themacoördinator: intermediaire partij als bedoeld in artikel 10.
g) CentraalAdminisfratiekantoor. door Gedeputeerde Staten gemandateerde
instelling verantwoordelijk voor de uitvoering, administratie, rapportage en
subsidieverlening.
h) Dienst: maatregel die via een meerjaren-overeenkomstwordt gerealiseerd
enlof duurzaam in stand wordt gehouden en waarvoor de dienstverlener en1of
eigenaar een vergoeding ontvangt.
i Pakket: één van de in de subonderdelen van biilaae C tot en met E beschreven
omstandigheden,
samenstellingen van op een terrein vo~rkomendëf~sieke
onderhoudsvoorschriftenenlof gebiedskenmerken met bijbehorende
vergoedingen.
j) Element: in het landschap voorkomend ruimtelijk eenheid, wat voldoet aan de
voorwaarden zoals beschreven binnen één van de pakketten uit bijlage C.
k) Waardedaling: Het verschil in waarde dat optreedt op het moment dat een
groene of blauwe maatregel met een permanent karakter op landbouwgrond
wordt aevestiad.
m mgebiedsgericht
a:
of thematisch programma, wat
I) ~ i t v o & n ~ s ~ ~ ~ r a een
voldoet aan de richtliinen zoals gesteld in het document "Richtliinen voor het
vormen van een samenwerkingsverband en het opstellen van een
uitvoeringsprogramma".
m) Gebieds- ofthemacontract: contract als bedoeld in artikel 30.
n) Cursusprogramma Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten: overzicht van
aangeboden cursussen als bedoeld in artikel 31.
o) Terrein: aaneengesloten gebied, geheel of ten dele bestaande uit bos,
natuurterrein, landbouwgrond, dan wel ten dele bestaande uit water, niet zijnde
een erf of tuin, dat niet wordt doorsneden door:
- wegen breder dan 5 meter;
-waterlopen die op enig punt breder zijn dan 25 meter;
-een dubbelsporige spoorlijn, of
- een geëlektrificeerde spoorlijn,
en ten hoogste tot een oppervlakte van 1%van het gebied bestaat uit
bebouwing.
p) Erf tot het erf van agrarische bedrijven wordt gerekend het op de
bestemmingsplankaart van het Bestemmingsplan Buitengebied aangegeven
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(flexibel) agrarisch bebouwingsvlak of kassenperceel inclusief een zone van
10 meter rondom. Bij een flexibel agrarisch bebouwingsvlak of kassenperceel
wordt aan de zijde van de uitbreidingsrichting(en) in elk geval een afstand van
50 meter vanaf de bestaande bebouwing tot het erf gerekend.
Tot het erf van een burgeiwoning wordt in ieder geval gerekend de grond die in
een straal van 150 meter rond de op de bestemmingsplankaart aangegeven
woning is gelegen en in eigendom is van de eigenaar van de woning, tenzij
deze grond wordt gescheiden van de woning door een openbare weg of een
die
wea met o~enbaarkarakter. In ieder aeval tot het erf behorend ziin
. gronden
als-tuin in gebruik zijn of als tuin worden ingericht.
q) Tijdvak: aaneengesloten periode van zes jaar.
r) Subsidieverordening: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 of
haar opvolgers.
s) Landbouwgrond: grond waarop ten minste vanaf 31 juli 1992 enige vorm van
akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder
begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - en
elke andere vorm van bodemcultuur hier te lande, met uitzondering van
bosbouw, wordt bedreven, of gronden die uit productie zijn genomen in het
kader van de Regeling GLB inkomenssteun 2006.
t) Natuurgrond: grond die is ingericht en wordt beheerd ten behoeve van behoud
en versterking van natuur.
Artikel 2 -Verhouding tot andere regelingen
Ten aanzien van de verhouding tot andere regelingen geldt voor onderhavige
subsidieregeling dat onderhavige subsidieregeling een nadere uitwerking van de
Subsidieverordeningis, welke onverkort van kracht is.
Artikel 3 -Reikwijdte
Gedeputeerde Staten kunnen, naast het bepaalde in artikel 2 eerste en tweede lid van
de subsidieverordening, op grond van dit stimuleringskader subsidies verstrekken voor:
a. planvorming;
b. uitvoering van maatregelen, voortvloeiend uit planvorming als bedoeld in lid a;
c. professionalisering van dienstverleners door cursussen en trainingen.
Artikel 4 Maatregelen
Maatregelen, zoals bedoeld in artikel 3, lid b, hebben, in nader te begrenzen gebieden,
betrekking op:
a. de realisatie en d u u ~ a m einstandhouding van:
I. hoofdaders, zoals bedoeld in bijlage B van deze subsidieregeling
ll. fijne dooradering, zoals bedoeld in bijlage C van deze subsidieregeling
III. duurzaam waterbeheer zoals bedoeld in bijlage D van deze subsidieregeling
IV. vergroten recreatief medegebruik agrarisch cultuurlandschap, zoals bedoeld in
bijlage E van deze subsidieregeling én
b. komen voorzover als dienst aangeboden, voor subsidie in aanmerking als bedoeld
in artikel 3, lid b, op de volgende onderdelen:
I. aanleg
ll. onderhoud
III. inzet van grond
Artikel 5
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Gedeputeerde Staten kunnen bevoegdheden voor uitvoedng van deze subsidieregeling
mandateren aan de Centraal Administratie Kantoor. Het besluit daartoe wordt bekend
gemaakt in het Provinciaal Blad
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Artikel 6
Wijziging van deze subsidieregeling, zoals omschreven in de artikelen, vindt plaats bij
besluit van Gedeputeerde Staten. Het besluit daartoe wordt bekend gemaakt in het
Provinciaal Blad.

2. RANDVOORWAARDELIJK KADER
2.1 Begrenzing en toepassing, het uitvoeringsprogramma
Artikel 7
Onderhavige subsidieregeling is binnen de provincie Noord-Brabantvan toepassing op
die gebieden en thema's:
a. waarvoor door Gedeputeerde Staten een beschikking voor planvorming is
afgegeven, of
b. waarvoor door Gedeputeerde Staten een Gebiedsgericht of Thematisch
uitvoeringsprogrammais vastgesteld, als bedoeld in hoofdstuk 3 en waarvoor door
de belanghebbende (gebieds-)partijen een gebieds- of themacontract, als bedoeld
in hoofdstuk 4 is ondertekend.
Artikel 8
1. Deze subsidieregeling is niet van kracht in gebieden begrensd in het vigerende
Natuurgebiedsplanof het Beheers- en iandschapsgebiedsplanvan Noord-Brabant,
met &!ondernig
van de Ruime Jasgebieden, ganzenfourageergebiedenen de
landschapsgebieden, voorzover binnen deze gebieden de Provinciale
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Brabant en Provinciale
Subsidieregeling Natuurbeheer Noord-Brabant van kracht zijn.
2. In uitzondering op lid 1 is deze subsidieregeling wel van kracht in gebieden,
begrensd als beheersgebied in het vigerende Beheers- en landschapsgebiedsplan
en het Natuurgebiedsplan voor wat betreft de mogelijkheid om op grond van deze
subsidieregeling in deze gebieden de pakketten Actief Randenbeheer grasland en
Actief Randenbeheer bouwland aan te vragen,

Artikel 9
1. Subsidie wordt geweigerd indien op het perceel of het gedeelte van het perceel
waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een subsidie is verleend op grond van
de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Brabant of de
Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Noord-Brabant.
2. In uitzondering op lid 1 kan op basis van deze subsidieregeling wel subsidie worden
verleend voor een perceel of een gedeelte van een perceel waarop op grond van de
Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Brabant reeds een
subsidie is verleend voor nestbescherming, nestbescherming en
probleemgebiedvergoeding,probleemgebiedvergoedingen ganzenpakketten.
2.2 Uitvoeringsorganisatie

Artikel 10
Ten behoeve van de uitvoering van onderhavige subsidieregeling wijzen
samenwerkingsverbandendie een uitvoeringsprogrammahebben opgesteld, een veldof themacoördinator aan, die door Gedeouteerde Staten moet worden goedgekeurd,
en
welke als intermediair optreedt tussen aanvragers van beschikkingen en Gedeputeerde
Staten, of de door Gedeputeerde Staten krachtens artikel 5 gemandateerde
uitvoeringsorganisatie

2.3 Financiering
Artikel 11
Zoals is overeengekomen in een gebieds- of themacontract als bedoeld in hoofdstuk 4,
geldt ten aanzien van het uitvoeringsbudget van vastgestelde uitvoeringsprogramma's,
dat:
a. Gedeputeerde Staten bijdragen aan de financiering van de uitvoering op de
onderdelen aanleg, onderhoud, en inzet van grond, in het desbetreffende gebied of
op het desbetreffende thema;
b. gemeenten en waterschap stellen, naar rato van hun belang, financiële middelen
beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen als bedoeld in artikel 4 sub a.
c. de provincie zal financiële middelen inbrengen, gelijk aan het bedrag van de
gemeenten en waterschap gezamenlijk voor de uitvoering van de maatregelen als
bedoeld in artikel 4 sub a.;
d. de financiering van eventueel overige betrokken partijen wordt aan de bijdrage van
provincie, gemeenten en waterschappen toegevoegd.
Artikel 12
Voor het onderdeel cursussen en trainingen als bedoeld in artikel 3, lid c, geldt, dat
binnen het gebieds- of themacontract afspraken worden gemaakt over de hoogte van
het hiervoor in te zetten budget. Van de benodigde middelen voor de financiering van
het cursusbudget, neemt de provincie 50% van de kosten voor haar rekening. De
overige betrokken nationale publiekrechtelijke partijen financieren, naar rato van het
belang, de resterende 50%.

Nummer

247/08

Artikel 13
De kosten voor het uitvoeren van deze subsidieregeling worden als volgt verdeeld:
1. De algemene operationele kosten van de uitvoeringsorganisatie komen voor
rekening van Gedeputeerde Staten.
2. De gebieds- of themaspecifieke operationele kosten worden door de deelnemende
partners van een uitvoeringsprogramma gedragen. Tot deze gezamenlijke kosten
worden gerekend:
a. veld- en1 of themacoördinatie (arbeidskosten coördinatoren, materialen,
opleiding);
b. voorlichting, communicatie en PR;
c. monitoring en evaluatie (gemeenten, waterschappen, derden).
Artikel 14
De specifieke operationele kosten als bedoeld in artikel 13 worden voor 50%
gefinancierd
door de provincie en voor de overiqe 50% naar rato van het belang- door de
overige partners van een programma gedragen. De respectievelijke bijdragen worden
vastgelegd
. . in het gebieds- of themacontract zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van deze
subsidieregeling
Artikel 15
1. De in artikel 11,12 en 14 genoemde bijdragen worden door iedere partner jaarlijks
voor 31 januari op een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen rekening gestort.
2. In het gebieds- of themacontract worden afspraken gemaakt ten aanzien van
eventuele onderuitputting in het voorgaande jaar.

3. UITVOERINGSPROGRAMMA
3.1 Algemeen

Artikel 16
Gedeputeerde Staten kunnen overeenkomstig de doelstellingen van deze
subsidieregeling, een gebiedsgericht of thematisch uitvoeringsprogramma, als bedoeld
in artikel 7 en zoals omschreven in de "Richtlijnen voor het vormen van een
samenwerkingsverband en het opstellen van een uitvoenngsprogramma",laten
opstellen. In dit programma wordt de ambitie verwoord ten behoeve van de uitvoering.
Artikel 17
Ten aanzien van de looptijd van uitvoeringsprogramma'sgeldt dat:
a. een programma geldig is gedurende een periode van 10 aaneengeslotenjaren,
tenzij Gedeputeerde Staten anders beslist;
b. indien een samenwerkingsverband de continuïteit van de uitvoering wil waarborgen,
deze verplicht is om, voortvloeiend uit de toepassing van artikel 20, minimaal 1 jaar
voor de datum van het verstrijken van de looptijd van het huidige
uiîvoeringsprogramma,een nieuw programma gereed te hebben en ter beoordeling
aan Gedeputeerde Staten voor te leggen.
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Artikel 18
De in artikel 4 sub a genoemde maatregelen zijn ieder weer opgebouwd uit
verschillende thema's met bijbehorende pakketten zoals omschreven in de bijlagen B
tiin E.
Artikel 19
Het Stimuleringskader kent een modulaire opbouw, wat betekent dat in het kader van
een (nieuw) uitvoeringsprogrammaook nieuwe of gewijzigde thema's enlof pakketten ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten kunnen worden voorgelegd. Na vaststelling door
Gedeputeerde Staten worden deze gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor nieuwe of
gewijzigde pakketten geldt dat deze niet van toepassing zijn op lopende beschikkingen,
voor de duur van het tijdvak.
Artikel 20
Van herziening van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld uitvoeringsprogramma,
voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur, kan sprake zijn in de volgende
voorkomende gevallen:
a. nieuwe maatregelen of thema's worden ontwikkeld en toegevoegd aan onderhavige
subsidieregeling, waarop het vastgestelde uitvoeringsprogrammawordt aangepast
ten einde de nieuwe maatregel of het thema als dienst open te kunnen stellen;
b. het herziene uitvoeringsprogrammaomvat een groter geografisch afgebakend
gebied dan het eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde
uitvoennasoroaramma:
c. de looptijd van het uitvoeringsprogrammawordt aangepast;
d. na het aívoeren of herformuleren van pakketten zoals omschreven in de bijlagen B,
v

.

e. bi, gezaménlijk besluit van alle partners die het bij het uitvoeringsprogramma
behorende gebieds- of themacontract hebben ondertekend.
3.2 Bijdrage in planvorming

Artikel 21
Gedeputeerde Staten kunnen overeenkomstig artikel 3, lid a, subsidie verstrekken aan
een samenwerkingsverband ten behoeve van het opstellen van een
uitvoeringsprograrnma.Een van de partners doet namens het samenwerkingsverband
hiertoe schriítelijk een verzoek aan Gedeputeerde Staten.
Artikel 22
Gedeputeerde Staten kunnen besluiten geen subsidie toe te kennen aan een
samenwerkinasverband:
"
a. indien er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
b. indien niet. of in onvoldoende mate wordt voldaan aan de richtliinen zoals
en het
omschreven in "Richtlijnen voor het vormen van een ~amenweikin~sverband
opstellen van een uitvoeringsprogramma".
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3.2.2 Subsidieverleninq en -vaststelling
Artikel 23
Voor aanvragen die betrekking hebben op het gestelde in artikel 21 geldt:
a. dat door Gedeputeerde Staten een éénmalige bijdrage van 50% van de werkelijke
kosten voor planvorming wordt verstrekt, tot een maximum van E 25.000,OO per
uitvoeringsprogramma;
b. dat overeenkomstig de looptijd van het programma, voor het desbetreffende gebied
of thema, iedere 10 jaar hernieuwd subsidie kan worden aangevraagd voor
herziening en evaluatie van het betreffende programma.
Artikel 24
Indien voor een gebied of thema subsidie wordt verleend ten behoeve van de
planvorming, dan vermeldt de beschikking in ieder geval:
a. de ligging en begrenzing van het gebied, dan wel een omschrijving van het thema,
waarop het programma betrekking heeft;
b. het doel van de subsidie, zijnde het opstellen van een gebiedsgericht of thematisch
uitvoeringsprogramma voor de maatregelen zoals genoemd in artikel 4 sub a, op
grond waarvan subsidieaanvragen, overeenkomstig hoofdstuk 5 van deze
subsidieregeling kunnen worden getoetst;
c. de datum waarop het uitvoeringsprogramma uiterlijk gereed dient te zijn, zijnde
twee jaar na afgifte van de beschikking;
d. de vastgestelde subsidiebijdrage en de termijnen waarin deze beschikbaar komt.
3.2.3 Voorwaarden en verplichtinqen
Artikel 25
Indien ten behoeve van de planvorming
- subsidie wordt verleend, is de
subsidieontvanger, voortvloeiend uit de toepassing van artikel 21, verplicht om het in de
beschikking tot subsidieverlening vermelde doel, bedoeld in artikel 24, sub b, te
realiseren;
Artikel 26
Het in het kader van deze subsidieregeling, door een samenwerkingsverband
opgestelde uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 16, wordt binnen de in de
beschikking gestelde termijn, ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Artikel 27
Tegelijk met het ter goedkeuring voorleggen van het uitvoeringsprogrammadient de
subsidieontvanger een verzoek tot subsidievaststelling in.
Artikel 28
De subsidiebijdrage als bedoeld in artikel 24, sub d, wordt niet of slechts gedeeltelijk
verstrekt indien Gedeputeerde Staten het ingediende uitvoeringsprogramma niet of
gedeeltelijk goedkeuren.
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3.2.4 Betalinq
Artikel 29
Dat deel van de subsidie, wat niet als voorschot is verstrekt, wordt uitbetaald aan de
aanvrager binnen 8 weken nadat Gedeputeerde Staten het betreffende
uitvoeringsprogrammaheeft goedgekeurd.

4. GEBIEDS- OF THEMACONTRACT
Artikel 30
Afspraken tussen partijen omtrent uitvoeringsprogramma's worden vastgelegd in een
gebieds- of themacontract, conform een door de Provincie verstrekt format. In een
dergelijk contract worden in ieder geval de volgende zaken vastgelegd:
a. taakstellingen op maatregelen, thema's en1of aandachtsgebieden, gespecificeerd
naar afzonderlijke partijen;
b. de benodigde budgetten voor uitvoering, cursussen &trainingen;
c. de specifieke operationele kosten (veld- en1 of themacoördinatie, voorlichting,
communicatie, monitoring en evaluatie);
d. de bijdrage van iedere partij aan de in lid b en c genoemde budgetten en
kostenposten;
e. afspraken omtrent flankerend beleid en -maatregelen welke partijen wensen
overeen te komen ter bevordering van de uitvoering van de doelstellingen van
onderhavige subsidieregeling.
Artikel 31
Binnen een gebieds- of themacontract kunnen afspraken worden overeengekomen ten
aanzien van het aanbieden van cursussen of trainingen aan dienstverleners. Een
overzicht van aangeboden cursussen en1 of trainingen is opgenomen in het provinciaal
'Çursusprogramma Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten'. Op eigen initiatief van
een samenwerkingsverband kunnen aanvullingen of afwijkingen hiervan worden
opgenomen in het gebieds- of themacontract. Gedeputeerde Staten actualiseert
periodiek het provinciaal 'Cursusprogramma Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten'.
Artikel 32
Ten aanzien van de afspraken als bedoeld in artikel 31 geldt, dat:
a. deze afspraken een beperking kunnen inhouden van de openstelling van het aantal
en typen cursussen en trainingen, zoals deze voorkomen in het provinciaal
cursusoroaramma:
b. indien QeenafSPriken worden gemaakt als bedoeld in artikel 31, automatisch alle in
het programma opgenomen cursussen en trainingen voor dienstverleners zijn
opengesteld,
Artikel 33
De uit artikel 30 voortkomende taakstellingen, budgetten en bijdragen per partner
worden in gezamenlijk overleg eenmaal per 4 jaar bijgesteld, of eerder indien hier
aanleiding toe is, maar zijn bindend voor de beschikkingen die op grond van het
uitvoeringsprogrammazijn afgegeven.

Nummer

247/08

5. UITVOERING
5.1 Aanvragen subsidie
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Artikel 34
Aanvragen tot subsidieverlening voor de aanleg, onderhoud, inzet van grond of het
volgen van een cursus of training ten behoeve van het uitvoeren van een maatregel
worden ingediend bij het Centraal Administratie Kantoor met een daartoe bestemd
aanvraagformulier.
Artikel 35
Gedeputeerde Staten kunnen voorwaarden vaststellen met betrekkinci
- de wiize waarop
de pakketeisen uit bijlagen C, D en E kunnen worden vastgesteld en gecontroleerd
Deze voorwaarden worden als bijlage G, Objectivering pakketten, bij deze
subsidieregeling opgenomen.
Artikel 36
Gedeputeerde Staten kunnen de in artikel 34 genoemde aanvraag weigeren, indien:
a. de activiteiten niet overeenkomen met het door Gedeputeerde Staten vastgestelde
gebiedsgericht- of thematisch uitvoeringsprogramma'(hoofdstuk 3) én hetgebieds.
of themacontract (hoofdstuk 4);
b. een terrein of element niet voldoet aan de pakketvoorwaarden zoals vastgelegd in
Bijlagen C, D en E;
c. een terrein of element niet voldoet aan voorwaarden zoals bepaald in bijlage G;
d. het een terrein of element betreft waarop één van de pakketten uit bijlage C,
maatregel fijne dooradering, worden aangevraagd dat voor meer dan 50% binnen
een erf is gelegen;
e. de activiteiten niet overeenkomen met het vigerend overheidsbeleid;
f. uit andere hoofde reeds een zodanige subsidie ontvangen kan worden dat daarmee
de activiteit gerealiseerd kan worden;
g, de aanvraag minder dan E 50,OO per jaar bedraagt;
h. voor de aanvrager sprake is van verplichtingen of voorschriften, voortkomend uit de
toepassing van wet- en regelgeving;
i. het een terrein betreft dat in eigendom is van een instelling als bedoeld in artikei 3,
eerste lid en tweede lid, van de Regeling Subsidies Particuliere Terreinbeherende
Natuurbeschermingsorganisaties;
indien
er voor Gedeputeerde Staten andere, dan in dit artikel genoemde,
j.
zwaarwegende redenen zijn.
Artikel 37
Aanvragen als bedoeld in artikel 34 worden door de aanvrager ondertekend, door de
veld- of themacoördinator voor akkoord geparafeerd alvorens ze worden ingediend.
Onderhavige subsidieregeling is jaarlijks opengesteld van 1 januari tim 30 november

Artikel 38
In de aanvraag wordt in ieder geval aangegeven:
a. of er sprake is van subsidie voor aanleg;
b. of er sprake is van subsidie voor onderhoud;
c. of er sprake is van subsidie voor de inzet van grond;
d. of er sprake is van subsidie voor cursussen en training;
e. of wordt ingediend door een natuurlijk persoon of privaatrechterlijk rechtspersoon;
f. of uit andere hoofde reeds subsidie wordt ontvangen voor de betrokken activiteiten.
Artikel 39
Een aanvrager die beschikt over het recht tot gebruik en onderhoud van een terrein of
element krachtens een oachtovereenkomst of huurovereenkomst. én die in de zin van
deze subsidieregeling als diensrverlener Kan worden aangemerkt, dient in her geval van
aanleg vaii een pakket, de subsidieaanvraag mede te laten ondertekenen door de
elgenaar, waarmee laarstgenoemde veri~laartgeen bemaar te hebben regen de aanleg
van het elemenr, of de aanieq van her desbetreftende terrein. en akkoord te z In met alle
rechten en plichten voortvloeiende uit de aanvraag.
Artikel 40
Indien er met betrekking tot een terrein of element sprake is van gedeeld duurzaam
gebruiksrecht, dan kan een ieder individueel in aanmerking komen voor subsidie voor de
toepassing van een pakket op dat terrein of element. De eigenaren en1of dienstverlenrs
dienen gezamenlijk de aanvraag in, vergezeld van een tussen hen gesloten
overeenkomst waaruit blijkt dat zij genoegzaam en duurzaam samenwerken inzake het
onderhoud van dat terrein of element. De vastgestelde bijdrage voor aanleg, onderhoud
of inzet van grond, van het desbetreffende terrein of element wordt in dat geval over de
subsidieontvangersopgedeeld.
Artikel 41
Indien er geen sprake is van een gedeeld duurzaam gebruiksrecht zoals bedoeld in
artikel 40, maar aanleg, onderhoud of instandhouding van het totale element of terrein
heeft wel een collectief karakter, dan vindt de subsidieverlening nog steeds op
individuele basis plaats, maar alleen indien aanleg, onderhoud of instandhouding van
het pakket als gezamenlijk doel wordt gediend.
Artikel 42
1. Vergoedingen voor diensten zoals opgenomen in de bijlagen C tim E worden
periodiek herberekend. De vastgestelde herberekende bijdragen worden bekend
gemaakt in het Provinciaal Blad.
2. Bij het vaststellen van de vergoedingen voor diensten als bedoeld in artikel 4 lid a
wordt rekening gehouden met de volgende grondslagen:
a. plankosten
b. arbeidskosten
c. inkomstendeiving als gevolg van de uiîvoering van een groene of blauwe dienst
d. overige kosten
e. transactiekosten
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5.2 Aanleg
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Artikel 43
Ten behoeve van de uitvoering, als bedoeld in artikel 4 sub a, kan een vergoeding
worden verstrekt voor de aanleg van een pakket, indien:
a. de aanvraag in overeenstemming is met begrenzing en toepassing van het
betrokken vastgestelde uitvoenngsprogrammaen gebieds- of themacontract;
b. het betreffende terrein of element is gelegen op landbouwgrond, en
c. de aanvrager tevens dienstverlener is voor het betreffende terrein of element, én
d. voor zover artikel 8 niet van toepassing is, én
e, voor het aan te leggen terrein of element tevens een aanvraag voor onderhoud is
ingediend, én
f. voor zover aanleg noodzakelijk is om de fysieke condities of kenmerken van terrein
of element rechtstreeks en direct te wijzigen, zonder welke wijziging ontwikkeling en
instandhouding van een pakket niet mogelijk is.
Artikel 44
Voor aanvragen die betrekking hebben op het gestelde in artikel 43 geldt dat alleen een
vergoeding wordt verstrekt indien gepresenteerde aanleg en maatvoeringvoldoen aan
de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen B tím E, en de aanvrager ook de
overige voorschriften van het desbetreffende pakket in acht neemt.
Artikel 45
Een vergoeding wordt verstrekt voor de periode bedoeld in artikel 49, sub e, zijnde,
a. in het geval de aanleg betrekking heeft op maatregelen bedoeld in artikel 4 sub a
ten 11, I11 en IV, 1 jaar na onherroepellk worden van het besluit;
b. indien de aanleg betrekking heeft op de maatregelen bedoeld in artikel 4 sub a ten I
maximaal 3 jaar na onherroepelijk worden van het besluit;
c. Van de in sub a en b van dit artikel bepaalde periodes kan Gedeputeerde Staten
besluiten af te wijken en besluiten een andere periode vast te stellen bij
aangetoonde overmacht door de aanvrager.
Artikel 46
Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 45, sub c, en indien sprake is van
de ondertekening van een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 71, sub a, wordt
de ondertekening van de kwalitatieve verplichting met een overeenkomstige periode
uitgesteld.
Artikel 49
Een vergoeding voor aanleg wordt verstrekt aan de individueledienstverlener, die in
oeval
met een collectief karakter als bedoeld in artikel 4 sub a ten I en
- van maatregelen
111, er zorg voor dient te dragen dat de aanlegwerkzaamheden waarop zijn aanvraag
betrekking heeft, deel uitmaken van een (bestaande) integrale visie op aanleg en
onderhoud van het totale gebied of terrein.

Artikel 48
Een vergoeding voor de aanleg van fijne dooradering wordt verstrekt aan de
dienstverlener op basis van normbedragen
in
- voor inrichtingskosten, zoals opgenomen
..
bijlage
tot 1 hectare. Voor aanvragen van
. . F, voor aanvragen met een totale oppervlakte
..
fijne dooradering met een grotere oppervlakte en voor aanvragen met betrekking tot
hoofdaders worden de inrichtingskostenverstrekt op basis van een gespecificeerde
begroting en verantwoording van de kosten bij subsidievaststelling.
Artikel 49
De aanlegwerkzaamheden als bedoeld in artikel 48 dienen te zijn uitgewerkt in een plan,
waarin in ieder geval zijn opgenomen:
a, de uit te voeren werkzaamheden;
b. de oppervlakte waarop, het aantal, of de lengte en breedte waarover die
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (ha/m'/m2/stuks);
c. de motivering voor het treffen van die werkzaamheden;
d. de met de werkzaamheden beoogde situatie van terrein of element;
e. de periode waarin de aanleg zal plaatsvinden en een daarbij behorende planning;
f. een begroting op basis van normbedragen voor inrichtingskosten of werkelijke
kosten zoals bepaald in artikel 48 én, indien de aanvraag betrekking heeft op de
maatregel als bedoeld in artikel 4 sub a ten I, een betalingsritme van voorschotten;
g. een onderhoudsplan, indien de aanvraag betrekking heeft op de maatregel als
bedoeld in artikel 4 sub a ten I, op basis van de pakketten genoemd in deze
subsidieregeling of op basis van de voorwaarden, zoals opgenomen, in een de
Groen blauwe catalogus Nederland.
h. een topografische kaart, van ten hoogste 1:10.000, met daarop aangegeven de
gebieden, terreinen en elementen waar de onderscheiden werkzaamheden zullen
worden getroffen.
Artikel 50
Tot de subsidiabele kosten behoren de kosten, inclusief BTW, voor zover venekening
niet mogelijk is, verband houdende met:
a. opstellen van een (collectief) aanleg- en onderhoudsplan en benodigd onderzoek,
voorzover de kosten voor het onderzoek niet meer bedragen dan 20% van de totale
subsidiabele kosten;
b. maatregelen gericht op wijziging van de waterhuishouding;
c. grondverzet;
d. aanplant;
e. plaatsen1verwijderen van raster1boompalen;
f, plaatsing van kleinschalige voorzieningen zoals bedoeld in bijlage E;
g. vergunningen en financiële verantwoording;
h. overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de aanleg.

Artikel 51
Naast de in artikel 3 van de Subsidieverordening genoemde gevallen komen kosten die
verband houden met de volgende activiteiten in ieder geval niet voor subsidie in
aanmerking:
a. de bouw van opstallen;
b. de aanschaf varhachines;
c. de aanschaf van materialen, anders dan ten behoeve van activiteiten als bedoeld in
artikel 50;
d. de verwijdering van bodemverontreinigingof afval.
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Artikel 52
Bij een aanvraag overeenkomstig de artikelen 43 en 44 wordt de subsidie toegekend
overeenkomstig de bijdragen zoals omschreven in bijlage F.
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5.2.2 Subsidieverlening en -vaststelling
Artikel 53
Indien voor een terrein of element subsidie wordt verleend ten behoeve van de aanleg
van een pakket, dan vermeldt de beschikking in ieder geval:
a. in hoeverre het aanleg- en onderhoudsplan in uitvoering kan worden genomen;
b. het bedrag waarop desubsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, én
c. de datum waarop de periode, bedoeld in artikel 49, sub e, aanvangt;
d. het totaal aantal ha, m*, m2of stuks per pakket waarvoor subsidie wordt verleend;
e. het betalingsritme van de voorschotten, in geval de subsidie betrekking heeft op de
maatregel als bedoeld in artikel 4 sub a ten I.
Artikel 54
De datum, bedoeld in artikel 53 sub c, waarop het tijdvak aanvangt waarover subsidie
wordt verleend, kan uitsluitend de eerste dag van de onderscheiden maanden van een
jaar zijn.
Artikel 55
1. Binnen 8 weken na afloop van de vastgestelde periode overeenkomstig artikel 49,
sub e, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot oplevering en
subsidievaststelling in b4 het Centraal Administratie Kantoor met gebruikmaking van
een daartoe bestemd aanvraagformulier.
2. De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring dat de maatregelen overeenkomstig
de subsidieverlening zijn uitgevoerd.
5.2.3 Voorwaarden en verpiichtinqen
Artikel 56
Indien subsidie wordt verleend op grond van de artikelen 43 en 44, is de
subsidieontvanger verplicht:
a. de aanleg overeenkomstig het plan als bepaaid bij de subsidieverlening uit te
voeren en overeenkomstig de planning, bedoeld in artikel 49, sub e;
b. uiterlijk 8 weken na gehele of gedeeltelijke overdracht van de bevoegdheid tot
gebruik en onderhoud van het betrokken terrein of element, schriftelijk daarvan
melding te doen.
De schriftelijke melding als bedoeld in sub b, wordt gedaan conform de
aanvraagprocedure in artikel 34, via de veld- of themacoördinatie.

5.2.4 Betaling
Artikel 57
Bij een beschikking verstrekt Gedeputeerde Staten een voorschot op de
subsidiebijdrage als bedoeld in artikel 53, sub e:
a. van 80% van het normbedrag, met een minimum van € 2.000,-- indien de
beschikking betrekking heeft op de maatregel als bedoeld in artikel 4 sub a ten 11, 111
en IV;
b. op basis van werkelijk gemaakte kosten en overeenkomstig het in de beschikking
vastgestelde betalingsritme, indien de beschikking betrekking heeft op de maatregel
als bedoeld in artikel 4 sub a ten I.
Artikel 58
Gedeputeerde Staten gaan over tot betaling van het voorschot:
a. als bedoeld in artikel 57, sub a, uiterlijk binnen 2 weken na het onherroepelijk
worden van het besluit;
b. als bedoeld in artikel 57, sub b, overeenkomstig het in de beschikking vastgestelde
betalingsritme en het besluit onherroepelijk is geworden.
Artikel 59
Indien niet is voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 56, sub a, kan
Gedeputeerde Staten besluiten tot het beëindigen, verlagen of intrekken en
terugvorderen van de subsidie, afhankelijk van de aard, schaal en duur van de
overtreding.

5.3 Onderhoud

Artikel 60
Ten behoeve van de uitvoering van maatregelen, als bedoeld in artikel 4 sub a, kan een
vergoeding worden verstrekt voor onderhoud van een pakket, indien:
a. de aanvraag in overeenstemming is met begrenzing en toepassing van het
vastgestelde uitvoeringsprogrammaen gebieds- of themacontract;
b. het betreffende terrein of element is gelegen op landbouwgrond of natuurgrond;
c. de aanvrager tevens dienstverlener is voor het betreffende terrein of element;
d. verschijningsvorm en1of maatvoering van terrein of element overeenkomen met de
voorschriften van desbetreffend pakket, en;
e. voor zover artikel 8 niet van toepassing is, én;
f. voor zover onderhoud, in de vorm van voorschriften, in de bijlagen B tim E ook
daadwerkelijk deel uitmaakt van desbetreffend pakket.
Artikel 61
Voor aanvragen die betrekking hebben op het gestelde in artikel 60 geldt dat:
a. onderhoudsvergoeding wordt verstrekt voor een tijdvak van zes jaar, én
b. wordt toegekend overeenkomstig de vergoedingen als omschreven in bijlage F.
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5.3.2

Subsidieverleninu en -vaststelling
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Artikel 62
Indien voor een terrein of element, subsidie voor onderhoud wordt verleend, dan
vermeldt de beschikking in ieder geval:
a. de ligging en maatvoering (haim'/mz/stuks) van het terrein of element;
b. het doel van de subsidie, bestaande uit het gedurende het tijdvak onderhouden van
het desbetreffende pakket conform de voorschriften;
c. de subsidiebijdrage per jaar;
d. de datum waarop het tijdvak waarover subsidie wordt verleend, aanvangt.

De datum, bedoeld in artikel 62 sub d, waarop het tijdvak aanvangt waarover subsidie
wordt verleend, kan uitsluitend de eerste dag van de onderscheiden maanden van een
jaar zijn.
Artikel 64
1. Binnen 8 weken na afloop van een tijdvak, dient de subsidieontvanger een verzoek
tot subsidievaststelling in bij het Centraal Administratie Kantoor, met gebruikmaking
van het daartoe bestemde formulier.
2. De subsidieontvanger geeft in het verzoek aan in hoeverre het doel, bedoeld in
artikel 62, sub b, is gerealiseerd.
5.3.3 Voorwaarden en verplichtinqen
Artikel 65
Indien subsidie wordt verleend op grond van de artikelen 60 en 61, is de
subsidieontvanger, naast de in de artikelen 8 tot en met 13, 16 en 17 van de
Subsidieverordening genoemde bepalingen, verplicht:
a. in de beschikking vermelde doelen, bedoeld in artikel 62, sub b, te realiseren;
b. uiterlijk 8 weken na gehele of gedeeltelijke overdracht van de bevoegdheid tot
gebruik en onderhoud van het betrokken terrein of element, schriftelijk daatvan
melding te doen.
De schriftelijke melding als bedoeld in sub b, wordt gedaan conform aanvraagprocedure
in artikel 34, via de veld- of themacoördinatie.
5.3.4 Betalinq
Artikel 66
Bij een beschikking als bedoeld in artikel 62 wordt na afloop van iederjaar, én binnen 4
weken, de vastgestelde jaarlijkse bijdrage, als voorschot uitbetaald door Gedeputeerde
Staten, tenzij de aanvrager in het voorafgaande jaar de verplichtingen als bedoeld in
artikel 65, of enig ander voorschrift in de beschikking tot subsidieverlening niet heeft
nageleefd
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Attikel 67
De subsidie voor onderhoud wordt na afloop van het tijdvak vastgesteld overeenkomstig,
met het bedrag dat voortvloeit uit de subsidieverlening voor het desbetreffende terrein.
Indien niet is voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 65 kan Gedeputeerde
Staten, behoudens in geval dat overdracht van de beschikking tot subsidieverlening en
de daarbij behorende verplichtingen nog niet zijn over gedragen na overlijden van de
dienstverlener, besluiten tot het beëindigen, verlagen of intrekken en terugvorderen van
de subsidie, afhankelijk van de aard, schaal en duur van de overtreding.
5.4 Grond

Artikel 68
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen, als bedoeld in artikel 4 sub a, kan
een vergoeding worden verstrekt voor de inzet van grond, indien:
a. de aanvraag in overeenstemming is met begrenzing en toepassing van het
vastgestelde uitvoeringsprogramma en gebieds- of themacontract;
b. het betreffende terrein of element is gelegen op landbouwgrond;
c, de aanvrager de voorschriften van desbetreffend pakket, zoals opgenomen in de
bijlagen B Vm E in acht neemt, al dan niet door het ook aanvragen van een
vergoeding voor aanleg, onderhoud en1of cursussen en training, en;
d. voor zover artikel 8 niet van toepassing is, én;
e. voor zover waardedaling en1of opbrengstderving deel uitmaken van de
vergoedingen van het desbetreffende pakket (bijlage F), én;
f, rekening is gehouden met vergoedingen voor de inzet van diezelfde grond die
worden aangevraagd of zijn verkregen bij het tot stand brengen of in standhouden
van een ander pakket.
Artikel 69
Voor aanvragen die betrekking hebben op het gestelde in artikel 68 geldt dat de
vergoeding voor de inzet van grond kan worden verstrekt op de grondslag van:
a. waardedaling, waarbij de totale vastgestelde waardedaling in één keer wordt
uitgekeerd;
b. opbrengstderving, waarbij de vastgestelde pakketafhankelijke vergoeding jaarlijks
én over een tijdvak van zes jaar als een voorschot wordt uitgekeerd.
Artikel 70
Voor de afzonderlijke pakketten is in de bijlagen B tlm E aangegeven in hoeverre en op
welke wijze het planologisch en1of functioneel zekerstellen van het nieuwe of
aangepaste grondgebruik een voorwaarde is. In de vergoedingsystematiek wordt naar
aanleiding hiervan de vergoeding voor de inzet van grond gebaseerd op waardedaling
van de grond of op opbrengstderving.
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Artikel 71
Bij de toepassing van een pakket, wordt de vergoeding voor de inzet van grond voor het
desbetreffende terrein of element gebaseerd op de volgende grondslagen:
a. waardedaling van de grond, indien sprake is van een definitief én geheel gewijzigd
grondgebruik, de eigenaar direct een kwalitatieve verplichting, overeenkomstig een
door het Centraal Administratie Kantoor te verstrekken model, voor het nieuwe
arondaebmik aanaaat:
" .
b. opbrengstderving, indien het terrein of element na het verlopen van de beschikking
weer de oorspronkelijke (agrarische) bestemming en gebruik kan verkrijgen;
Artikel 72
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel als bedoeld in artikel 4 sub a ten II,
kan op verzoek van de subsidieontvanger eenreeds afgegeven beschikking op grond
van opbrengstderving, als bedoeld in artikel 71, sub b, worden omgezet in een nieuwe
beschikking op grond van waardedaling, als bedoeld in artikel 71, sub a, mits de
voorschriften voor het desbetreffende pakket dit toelaten en Gedeputeerde Staten de
mening is toegedaan dat sprake is van omstandigheden die een vroegtijdig omzetting
rechtvaardigen.
Artikel 73
In geval artikel 40 van toepassing is, wordt als subsidieontvanger en eindbegunstigde
van de vergoeding aangemerkt:
a. de dienstverlener, indien en voor zover de vergoeding is vastgesteld op de
grondslag van opbrengstderving als omschreven in artikel 71, sub b;
b. de eigenaar, niet zijnde een publiek rechtelijk rechtspersoon, indien en voor zover
de vergoeding is vastgesteld op de grondslag van waardedaling als omschreven in
artikel 71, sub a.

Artikel 74
Indien voor een terrein of element, subsidie wordt verleend ten behoeve van de inzet
van grond, dan vermeldt de beschikking in ieder geval:
a, de ligging en maatvoering (halm2)van het terrein of element;
b. het doel van de subsidie, bestaande uit het gedurende het tijdvak inzetten van
gronden voor de toepassing van desbetreffende pakket;
c. de gehanteerde grondslag (waardedaling of opbrengstderving);
d. de subsidiebijdrage voor waardedaling of opbrengstderving, met onderscheid naar
eindbegunstigde(n) als bedoeld in artikel 40;
e. de datum waarop het tijdvak waarover subsidie wordt verleend, aanvangt.
Artikel 75
De datum, bedoeld in artikel 74, sub e, waarop het tijdvak aanvangt waarover subsidie
voor de inzet van grond wordt verleend, kan uitsluitend de eerste dag van de
onderscheiden maanden van een jaar zijn.
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Artikel 76
Binnen 3 maanden na afloop van een tijdvak, dient de subsidieontvanger met
gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier, een aanvraag tot
subsidievaststelling in, bij het Centraal Administratie Kantoor. De subsidieontvanger
geeft in de aanvraag aan in hoeverre het doel, bedoeld in artikel 74, sub a en b, is
gerealiseerd,
Artikel 77
De subsidie voor grond wordt voor het tijdvak vastgesteld overeenkomstig, op het
bedrag dat voortvloeit uit de subsidieverlening voor het desbetreffende terrein.
5.4.3. Voorwaarden en verplichtinoen
Artikel 78
Indien subsidie wordt verleend op grond van artikel 74, is de subsidieontvanger, naast
de in de artikelen 8 tot en met 13, 16 en 17 van de Subsidieverordening genoemde
bepalingen, verplicht:
a. in de beschikking vermelde doelen, bedoeld in artikel 74, sub b, te realiseren;
b. van omstandigheden als gevolg waarvan het redelijkeiwijs niet mogelijk is te
voldoen aan de verplichting, bedoeld in sub a, binnen 30 werkdagen nadat de
subsidieontvanger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, schriftelijk melding te doen;
c. uiterlijk 8 weken na gehele of gedeeltelijke overdracht van de bevoegdheid tot
gebruik en onderhoud van het betrokken terrein of element, schriftelijk daarvan
melding te doen.
De schriftelijke melding als bedoeld in sub c en d, wordt gedaan conform
aanvraagprocedure in artikel 38, via de veld- of themacoördinatie.
Artikel 79
Subsidie voor waardedaling als bedoeld in artikel 71, sub a, wordt verstrekt onder de
voorwaarde dat binnen 12 maanden na de datum van afgifte van de beschikking tot
subsidieverlenina:
"
a. een overeenkomst tussen degene aan wie de grond toebehoort en
Gedeouteerde Staten. tot stand komt waarin is ooaenomen:
i, de verplichting van degene aan wie de grondioebehoort de
desbetreffende landbouwgrond niet te gebruiken of te doen gebruiken met
het oog op de uitoefening van de landbouw, en overigens datgene na te
laten wat de ontwikkeling of instandhouding van het betrokken pakket op
de desbetreffende grond in gevaar brengt of verstooii;
ii. dat die verplichting zal overgaan op degenen die de grond onder
bijzondere titel zullen verkrijgen en ook dat degene die van de
rechthebbende een recht tot gebruik verkrijgen hieraan gebonden zijn, en;
b. dat de overeenkomst zal worden ingeschreven in de openbare registers. De
kosten voor inschrijving in de openbare registers komen voor rekening van de
orovincie.
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5.4.4 Betaling
Artikel 80
Bij een beschikking wordt door Gedeputeerde Staten, na afloop van iederjaar, binnen
8 weken, de (jaarlijkse) bijdrage voor opbrengstderving als voorschot én overeenkomstig
artikel 73 uitbetaald, tenzij de aanvrager in het voorafgaande jaar de verplichtingen als
bedoeld in artikel 78, of enig ander voorschrift in de beschikking tot subsidieverlening
niet heeft nageleefd.
Artikel 81
De subsidie voor de inzet van grond wordt, in het geval deze is gebaseerd op
waardedaling als bedoeld in artikel 71, sub a vastgesteld op de in de beschikking
genoemde bijdrage tenzij niet is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 79.
In geval de vergoeding is gebaseerd op opbrengstderving als bedoeld in artikel 71, sub
b, wordt de subsidie voor de inzet van grond, vastgesteld overeenkomstig artikel 77.
Indien niet is voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 78, sub a, wordt op de
bijdrage in mindering gebracht:
a. 100%, indien de inzet van grond voor meer dan 20% niet is gerealiseerd of teniet
wordt gedaan;
b. tweemaal het percentage waarmee de inzet van grond niet is gerealiseerd of teniet
is gedaan, indien de inzet van grond voor minder dan ZO%, maar voor meer dan
10% niet is gerealiseerd of teniet wordt gedaan;
c. het percentage waarmee de inzet van grond niet is gerealiseerd of teniet is gedaan,
indien de inzet van grond voor minder dan 10% niet is gerealiseerd of teniet wordt
gedaan.
5.5 Cursussen en frahing

Artikel 82
Ten behoeve van de uitvoering van maatregelen, als bedoeld in artikel 4 sub a, kan door
Gedeputeerde Staten een vergoeding worden verstrekt voor het volgen van een training
of cursus, indien de aanvrager tevens (gelijktijdig) deelneemt aan deze subsidieregeling
voor wat betreft aanleg, onderhoud en1of de inzet van grond.
Artikel 83
Voor aanvragen die betrekking hebben op het gestelde in artikel 82 geldt:
a. dat een éénmalige bijdrage wordt verstrekt van 50% van de werkelijke cursuskosten
die ten laste komen van de dienstverlener, tot een maximum van E 500,OO per
cursus of training;
b. dat de cursus of training is opgenomen in het provinciaal cursusprogramma en1of is
opengesteld in het gebieds- of themacontract.
5.5.2 Subsidieverlenina en -vaststellinq
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Artikel 84
Indien voor cursussen en training een vergoeding wordt verleend, dan vermeldt de
beschikking in ieder geval:
a. het doel van de subsidie, bestaande uit het met goed gevolg doorlopen van de
desbetreffende cursus of training uit het provinciaal 'Cursusprogramma
Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten' of gebieds- of themacontract;
b. de aard en duur van de betrokken cursus of training;
c. de bijdrage waarop de subsidie wordt vastgesteld en uitgekeerd na ontvangst van
een verklaring waaruit blijkt dat de cursus of training met goed gevolg is afgelegd;
d. de datum waarop de cursus of training moet zijn voltooid.
Artikel 85
Binnen 3 maanden na het afronden van de cursus of training verstuurd de
subsidieontvanger de verklaring als bedoeld in artikel 84, sub c, alsmede de factuur,
naar het Centraal Administratie Kantoor.
5.5.3 Voorwaarden en verplichtinaen
Artikel 86
Indien subsidie wordt verleend, op grond van de artikelen 84 en 85, is de
subsidieontvanger, naast de in de artikelen 8 tot en met 13, 16 en 17 van de
Subsidieverordening genoemde bepalingen, verplicht om het in de beschikking vermelde
doel, bedoeld in artikel 84, sub a, te realiseren;
5.5.4 Betaling
Artikel 87
Binnen 8 weken na ontvangst van de bescheiden als bedoeld in artikel 85, wordt de
bijdrage als bedoeld in artikel 84, sub c, vastgesteld en uitbetaald door Gedeputeerde
Staten.
Artikel 88
De in de beschikking genoemde bijdrage wordt niet uitgekeerd indien de aanvrager de
verplichting als bedoeld in artikel 86 niet heeft nageleefd.
5.6 Wijziging en intrekking
Artikel 89
Een verzoek tot wijziging van de beschikking voor aanleg, onderhoud en1of inzet van
grond kan worden gedaan met het oog op het willen vergroten van het terrein of element
waarvoor de verbintenis is aangegaan.
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Artikel 90
Een verzoek als bedoeld in artikel 89 kan gedurende het tijdvak van de beschikking
éénmaal per jaar worden gedaan, met uitzondering van het eerste jaar, en kan voor
subsidieverlening in aanmerking komen, indien:
a. de uitbreiding gunstig is wat de toepassing van de betrokken maatregel betrefi;
b. de uitbreiding is gerechtvaardigd uit het oogpunt van de aard van de verbintenis, de
duur van de resterende looptijd en de omvang van de extra oppervlakte;
c. de uitbreiding geen afbreuk doet aan een doeltreffende controle op de naleving van
de voor de steunverlening geldende voorwaarden.
Aríikel91
1, In het geval, bedoeld in artikel 90, sub a, zijn de bepalingen omtrent maatvoering
(lengte, breedte, oppervlak), zoals opgenomen in de voorschriften van het
desbetreffende pakket, voor het toe te voegen terrein of element, niet van
toepassing.
2. De artikelen 1 en 34 tot en met 40 zijn overeenkomstig van toepassing in het geval
van artikel 90, sub a.
Artikel 92
De subsidie voor onderhoud en inzet van grond, als bedoeld in artikel 89, wordt in
afwijking van artikel 61, sub a, en artikel 69, naar evenredigheid verleend en vastgesteld
voor het resterende deel van het tijdvak waarvoor reeds subsidie was verleend.
Artikel 93
In geval op grond van de onderhavige subsidieregeling subsidie is verleend ten behoeve
van een terrein of element, waarvan het duurzaam gebruiksrecht van de
subsidieontvanger overgaat op een derde gedurende het tijdvak genoemd in de
beschikking, dan wordt met ingang van de dag waarop het recht is overgegaan, de
subsidieverlening ingetrokken, voor zover deze betrekking heeft op:
a. aanleg als bedoeld in paragraaf 5.2;
b. onderhoud als bedoeld in paragraaf 5.3;
c. inzet van grond -waardedaling -als bedoeld in artikel 71, sub a;
d. inzet van grond - opbrengstderving - als bedoeld in artikel 71, sub b.
Artikel 94
In geval van intrekking uit hoofde van:
a. artikel 93, sub a, b en d, wordt in afwijking van artikel 65, sub a en artikel 78, sub a,
de te verlenen subsidie aan de subsidieontvanger, ambtshalve vasîgesteld over het
tijdvak tot aan het moment van overdracht, en naar evenredigheid ten opzichte van
de subsidiebijdrage als genoemd in de beschikking;
b. artikel 93, sub c, wordt de subsidie vastgesteld op de totale bijdrage voor
waardedaling als genoemd in de beschikking, en uitbetaald aan de huidige
subsidieontvanger.
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Artikel 95
In uitzondering op artikel 93 kan in geval subsidie is verleend voor aanleg, onderhoud of
de inzet van grond, en het duurzaam gebruiksrecht van een terrein of element gaat
gedurende het tijdvak van de subsidieontvanger over op een derde, de desbetreffende
beschikking worden gewijzigd in een beschikking aan deze derde, indien deze, uiterlijk
8 weken na de datum waarop het recht is overgegaan, in een gericht schrijven aan het
Centraal Administratie Kantoor, verklaart te treden in de aan de subsidieverlening
verbonden rechten en plichten, waarvan de wijziging uit hoofde van dit artikel van kracht
zal zijn.
Artikel 96
In geval subsidie is verleend met betrekking tot een terrein of element, waarvan het
duurzaam gebruiksrecht berust bij een natuurlijk persoon die komt te overlijden
gedurende het ujdvak waarover subsidie is verleend, gaat de desbetreffende
subsidieverleningover op de wettelijke erfgenamen dan wel de gerechtigde bij
testament, tenzij deze uiterlijk drie maanden na het overlijden schriftelijk verzoeken om
vaststelling en stopzetting. Dit verzoek wordt gedaan aan het Centraal Administratie
Kantoor, via de veldcoördinatie.
Artikel 97
Stopzetting als bedoeld in artikel 96, en vaststelling van de subsidiebijdrage vindt plaats,
met ingang van de dag, volgend op de dag van overlijden en op overeenkomstige wijze
als bedoeld in artikel 94.
Artikel 98
In geval subsidie is verleend in het kader van de onderhavige subsidieregeling met
betrekking tot grond die wordt onteigend of wordt verkocht aan een overheidsdienst ten
behoeve van de realisatie van een maatschappelijk doel, gedurende het tijdvak
waarover subsidie is verleend, wordt de desbetreffende subsidieverlening ingetrokken
met ingang van de dag waarop het besluit tot onteigening of verkoop van de betrokken
grond onherroepelijk is.
Artikel 99
In geval van intrekking uit hoofde van artikel 98, wordt de subsidie ambtshalve
vastgesteld over het tijdvak tot aan het moment waarop het besluit tot onteigening of
verkoop onherroepelijk werd, en conform artikel 92.
Artikel 100
Onverschuldigd betaalde subsidies en voorschotten worden teruggevorderd
vermeerderd met de wettelijke rente tot de datum van ontvangst van de teruggevorderde
bedragen. De wettelpke rente wordt berekend over de periode die verstrijkt tussen de
kennisgeving van de terugbetalingsverplichting aan degene die de subsidie ontvangen
heefi en de terugbetaling of verrekening.

Nummer

247/08

5.7 werken ten algemene nutte
Artikel 101
Indien sprake is van een werk ten algemene nutte, als gevolg waarvan niet meer aan
verplichtingen uit de subsidieverlening kan worden voldaan, wordt de te verlenen
subsidie aan de subsidieontvanger, ambtshalve vastgesteld over het tijdvak tot aan het
moment waarop niet meer aan de verplichting kan worden voldaan, en naar
evenredigheid ten opzichte van de subsidiebijdrage als genoemd in de beschikking.
Artikel 102
Een aanvraag tot wijziging van een beschikking tot subsidieverlening die leidt tot
verkleining
- van het areaal van de aanvrager ten behoeve waarvan subsidie wordt
verstrekt wordt slechts gehonoreerd indien de verkleining het gevolg is van de uitvoering
van een werk van algemene nutte.
Artikel 103
Indien sprake is van een werk ten algemene nutte met een tijdelijk karakter kan een
ontheffing worden verkregen voor het nakomen van verplichtingen als genoemd in de
beschikking tot subsidieverlening;
a. voor een periode van 6 maanden, tenzij een ontheffing voor langere periode redelijk
is:
b, en indien een verzoek tot tijdelijke ontheffing voor aanvang van het werk schriftelijk
is gedaan bij Centraal Administratie Kantoor.
Artikel 104
Indien sprake is van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 103, wordt de
subsidiebijdrage aan het einde van het tijdvak bij de subsidievaststelling naar
evenredigheid verlaagd.

6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 105
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze subsidieregeling bepaalde
worden door Gedeputeerde Staten, aan te wijzen personen of instanties belast.
Artikel 106
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, al dan niet onder het stellen van nadere
voorwaarden, artikelen buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken voor zover
toepassing gelet op het belang daarvan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende
aard.
Artikel 107
Voor beschikkingen afgegeven op basis van de Subsidieregeling het Groen Blauw
Stimuleringskader Noord-Brabant, gebaseerd op opbrengstderving, geldt de verplichting
van aiiikel16 van de Subsidieverordening niet.
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Artikel 108
Subsidie op grond van deze subsidieregeling kan eerst formeel worden verstrekt nadat
de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevolge de artikelen 87 en 88 EG
verklaart geen bezwaar te hebben tegen de toepassing van deze subsidieregeling.
Artikel 109
Het 'Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Onderdeel Diensten' wordt
ingetrokken. Op aanvragen om subsidie en subsidies die verleend of vastgesteld zijn op
grond van die subsidieregeling, blijft die subsidieregeling van toepassing.
Artikel 110
Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die, waarop
zij in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd.
Artikel 111
Deze subsidieregeling kan worden aangehaald de subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader Noord-Brabant.

B~JLAGENgezien omvang van de documenten zijn deze niet in het besluit
opgenomen maar zijn beschikbaar op het provinciehuis van de provincie NoordBrabant.

's-Hertogenbosch, 16 december 2008
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 1475152
Uitgegeven, 23 decernher 2008
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Bralnnt,
drs. MT.G.H.M.Kutten
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Bijlage A
Toelichting op de subsidieregeling, behorende bij
Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

1.

ALGEMEEN

1.1

Kwalifeitsim~ulsLandeliik Gebied

Het Stimuleringskader heeft tot doel i j te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het platteland in
landschauwliik.
, . ecoloaisch. recreatief en sociaal-economischopzicht. Het is daarmee een op uitvoeringsgerichte
uitwerking van een ~&onstructie~lan,
of vergelijkbaar plan voor de revitalisering van het landelijk gebied h de
niet-reconstructiegebieden.
Het Stimuleringskader geeft het landelijk gebied een kwaliteitsimpuls door enerzijds voor bewezen diensten, die
verder gaan dan het ondernemersbelang, een vergoeding te bieden die bedrijfseconomisch reëel en interessant
is (kem van de subsidieregeling), anderzijds door flankerende maatregelen die het natuur-, water- en
landschapsbeheer effectiever maken (schil van de subsidieregeling). Zo moeten lokaal en regionaal bevolking,
overheden en belangenorganisaties zelf de wil tonen en het initiatief nemen om gezamenlijk tot een
landschappelijke versterking en duurzaam onderhoud van hun landelijk gebied te komen. Het Stimulenngskader
ondersteunt deze partijen, ondermeer door duurzame afspraken over uitvoering, organisatie en financiering.

..

1.2 O ~ b o u wvan het Stimuleringskader
-

her st oen Blauw Srimuler~ngskaderNoord-Brabanibestaat uit hei verlenen van diersten" welke z,? ~ i t g e w e r ~ t
in onderhav.ge subsid~eregelingher pr ncipe acnter dienstver enlng is dal diensirerleners (de aanbieders van
een d enst~een b~jdrageleveren aan kwa itetsverbetering van natuur en landschap. v~elke[erder gaat dan ae
gebrui~elikegoede landbouiumethode. Dienstver,enersgaan daarvoor een langjarige verbintenis aan met de
Överheid

1.3 Doelstelling en maatregelen
Het Stimuleringskader realiseert als geheel de meervoudige kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied door
behoud en versterking van natuur- en landschapsstructurenen bijzondere cultuurhistorischewaarden, door het
realiseren van de nieuwe opgaven voor duurzaam waterbeheer en door het vergroten van de mogelijkheden om
van het landelijk gebied te genieten. Het volgende maatregelenpakket moet in deze doelstelling voorzien.

-

MAATREGELEN GROEN BLAUW STIMULERINGSKADER ONDERDEEL DIEWTEN
Realiseren hoofdaders
De hoofdstructuur bestaat u ~de
t Ecologlsche verbindingszones (EVZ s) zoais aangewezen op de piankaaiien van het Streekplan en uit
Multifunctioneie hoofdaders (MFH s] die in het uitvoeringsprogramma kunnen worden aangewezen Voor de EVZ s behoeft dus geen
rro;.a-ra mccr'c :.:'.ier, ,i o e r e o r ô 3 ' 41'.\O':+I'
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deze structuur zijn bijvooibeeld w$erlopen geschi6,maar ook brede ruigtestroken in open iandschap (heideontginning) of brede
graanstroken (essenlandschap). De hoofdstructuur maakt bij uitstek het combineren van natuur, waterbeheer en recreatieve ontsiuiting
~

~

/ Realiseren fiine dooraderins
De hoofdstructuur wordt ondGsteund door een fijnere dooradering die de herkenbaarheid van het landschap vergroot. Die fijne dooradering
bestaat uit voor dat landschapstype karakteristieke of bijzondere natuur-, iandschaps- en cuituurhislorische waarden en eiementen.

i
1

Realiseren duurzaam waterbeheer
Vanuit de visie van de waterschappen op het toekomstig functioneren van het watersysteem liggen er belangrijke opgaven om te komen tot
een meer duurzame aanleg en onderhoud van dat systeem. Het nieuwe waterbeheer legt een groter besiag op het landeiijk gebied. Dit
, biedt voor agrarische en paiiiculiere grondgebruikers ook perspectief in de zin van een rol bij de berging en zuivering van water, en bij
verdrogingsbestrijding.

I

1 Verwoten
recreatief medegebruik
van het agrarisch cuituuriandschap
-
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Tabel 1

Maatregelen onderdeel Diensten -Groen blauw Stimuleringskader

Onderhavige subsidieregeling kent een modulaire opbouw, de gedefinieerde maatregelen kunnen worden
onderverdeeld naar thema's en vervolgens naar pakketten. Deze pakketten bestaan uit voorschriíten ten aanzien
van aanleg, onderhoud en maatvoering en kunnen als dienst worden toegepast. Voor zover gereed zijn deze
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pakketten per maatregel in de bijlagen C t/m E omschreven. De modulaire opbouw van het Stimuleringskader
maakt dat alle maatregelen, thema's en pakketten universeel deel uitmaken van de subsidieregeling. Afhankelijk
van de behoefte en bruikbaarheid kunnen deze echter selectief in een aebiedsaericht of thematisch
uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Om een Brabant-brede toepassingmogelijk te maken is, in ieder
geval voor de fiine dooradering, gekozen voor een beperkte differentiatie naar landschapstypen,
. ..
äanda~hts~ebieden
en bijbehöreñde karakteristieke pakketcombinaties.
Een aantal maatregelen is op dit moment nog niet gereed voor dienstverlening, zodra deze zijn ontwikkeld in de
zin van thema's en pakketten, zullen deze worden toegevoegd aan de subsidieregeling.
Op vergelijkbare wijze kunnen ook andere, nieuwe maatregelen, thema's of pakketten, welke nu nog geen deel
uitmaken van de subsidieregeling, worden toegevoegd op het moment dat blijkt dat daar behoefte aan is.
Omgekeerd kunnen ook pakketten of thema's worden afgevoerd als bij evaluatie blijkt dat deze zich toch niet
lenen voor realisatie door middel van dienstverlening.

4.4 Doelgroep
Het Stimuleringskader wil de uitvoering van het water-, natuur- en landschapsbeheer door (samenwerkende)
agrariërs en particulieren laten verzorgen en beoogt overheden en tal van belangenorganisatiesdaarbij actief te
betrekken. De subsidieregeling stimuleert daarom op regionaal niveau samenwerking tussen gemeenten,
waterschappen, landbouworganisaties, lokale natuurwerkgroepen, agrarische natuurverenigingenen de
provincie. Z j moeten het, door het opstellen van uitvoeringsprogramma's, mogelijk maken dat de feitelijke
uitvoering van de maatregelen kan geschieden door de agrarische ondernemers en particulieren (tezamen:
grondeigenaren en -gebruikers in het buitengebied) in de streek.
De doelgroep van onderhavige subsidieregeling is dan ook tweeledig. Enerzijds worden
samenwerkingsverbanden gestimuleerd om uitvoeringsprogramma's op te stellen. Zo'n programma vormt het
randvoorwaardelijk-en toetsingskader voor de uitvoering van maatregelen. Tot de doelgroep behoren in dat
geval o.a. gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, lokale natuurwerkgroepen, agrarische
natuurverenigingen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding voor het opstellen van een
~it~~erinosor~aramma.
~nderzijdsbiedt onderhavige subsidieregeling een instrument om maatregelen als dienst uit te laten voeren. Tot
de doelgroep van "dienstverleners" behoren grondeigenaren en -gebruikers in het buitengebied.

1.5 Onderdeel diensten: beschrfjving op hoofdlijnen
Binnen de subsidieregeling
.
.worden onderscheiden: aandachtsgebieden, terreinen en elementen, en
dienstverleners. Binnen aandachtsaebieden is het moaeliik om-deel te nemen aan de subsidiereaelina. De
aandachtsgebieden zijn weergegeien op de kaart diedeel uitmaakt van het uitvoeringsprogram~a.6nnen de
aandachtsgebieden limen terreinen en elementen. Op terreinen enlof elementen worden diensten, in de vorm
van pakkeien, afgeslÖien. leder terrein kent een dienstverlener. Wil de dienstverlener in aanmerking komen voor
het Stimuleringskader dan dient hij het duurzaam gebruiksrecht van het perceel te hebben. Dienstverleners
kunnen in het kader van deze subsidieregeling zijn: volle eigenaren-gebruikers, pachters met reguliere
pachtcontracten, of huurders met huurcontracten en alle andere vormen van gebruiksrecht waarbij het gebruik
met een minimale looptijd van 6 jaar is gegarandeerd, en rechtspersonen als stichtingen en
samenwerkingsverbanden. Wanneer tussen een eigenaar en een pachter een kortlopende pachtovereenkomst
bestaat en er tussen eigenaar en pachter overeenstemming is ten aanzien van deelname aan deze
subsidieregeling, dan stimuleert deze subsidieregeling het aangaan van pachtovereenkomstenvan minimaal 6
jaar in de zin van reguliere pacht of het aangaan van een huurovereenkomst of andere vorm van gebruiksrecht
met een looptijd van minimaal 6 jaar. Deze stimulans komt tot uiting door het uitsluiten van dienstverleners met
een vorm van gebruiksrecht korter dan 6 jaar.
Een veel voorkomende pachttermijn bij eenmalige pacht is 12 jaar. Binnen deze contracten bestaat geen
zekerheid over verlenging na het verstrijken van de pachttermijn. Dienstverleners met een dergelijk contract,
kunnen binnen de eerste 6 jaar van het pachtcontract het duurzaam gebruiksrecht aantonen (12 - 6 = 6 jaar),
daarna echter niet meer. In situaties dat een dergelijk contract al langer loopt dan 6 jaar worden pachter en
verpachter gestimuleerd andere afspraken te maken, waardoor de dienstverlener dan toch beschikt over het
duurzaam gebruiksrecht als bedoeld in deze subsidieregeling.
Terreinen en bestaande elementen in bezit van oubliekrechteliike rechtsoersonen en
natuurbeschermingsorganisatieszijn uitgesloten voor deelname aan deze subsidieregeling en kunnen ook niet
via pachtconstructies met dienstverleners onder de subsidieregeling worden gebracht. Uitzondering hierop

vormen gronden die in eigendom zijn van gemeenten. Hierop kunnen de pachters en1of huurders wel gebruik
maken van het Groen Blauw Stimuleringskader, wanneer de gemeente hiermee akkoord gaat. Voor verdere
toelichting van de inbreng van gemeente gronden, zie artikel 39.
Niet alle terreinen binnen aandachtsaebieden komen in aanmerkina. Terreinen moeten in aebruik ziin als
landbouwgrond. Daarnaast liggen teireinen altijd buiten de begrenide gebieden uit het ~eheers-e i
landschapsgebiedsplanen het vigerende Natuurgebiedsplan,en niet binnen de bebouwde kom of in
natuurgebieden.
aantal uitzonderingen op dëze regel zijn beschreven in artikel 8.
Uit het uitvoeringsprogrammais af te leiden welke maatregelen, thema's en pakketten er in specifieke
aandachtsgebieden gewenst zijn. Zo komen derhalve niet alle terreinen zondermeer in aanmerking voor dezelfde
diensten uit hoofde van deze subsidieregeling. Het uitvoeringsprogramma in combinatie met het gebieds- of
themacontract is hierin sturend en vormt dan ook het toetsingskader voor beschikking op aanvragen van
dienstverleners.

en

Dienstverleners kunnen worden beschouwd als de aanbieders van daadwerkelijke diensten. Voor het onderdeel
fijne dooradering zijn diensten binnen deze subsidieregeling vertaald naar pakketten. Pakketten worden
aangelegd enlof onderhouden, en in geval van functieverandering, duurzaam in stand gehouden. Voor deze
activiteiten ontvanaen dienstverleners een veraoedina.
Voor het onderdei hoofdaders worden de aaigebod& diensten nader omschreven in een aanleg- en
onderhoudsplan dat aansluit op een bestaande integrale toekomstvisie. Dienstverleners kunnen ook zelf een
dergelijke visie opstellen en uiherken in een aanleg- en onderhoudsplan. Het aanleg en onderhoudsplan wordt
door één of meerdere dienstverleners opgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten of een door
Gedeputeerde Staten aan te wijzen uitvoeringsorganisatie.
De andere maatregelen dienen eerst nog verder te worden uitgewerkt alvorens opname binnen deze
subsidieregeling aan de orde is.

2.

ARTIKELSGEWIJS

Algemene bepalingen
Artikel 3
Onderhaviae subsidiereaelina voorziet in een instrument om dienstverleners te kunnen veraoeden voor aeleverde
diensten. Diensten hebben betrekking op de realisatie van maatregelen. Afspraken hieromtrent worden geregeld
in een beschikking. Beschikkingen kunnen worden afgegeven in nader te begrenzen gebieden. Gebieden worden
~itvoeriñg~pro~ramma
(GUP) Öf een ~hématisch
begrensd in een zogenaamd ~ëbieds~ericht
Uitvoeringsprogramma(TUP). Uitvoeringsprogramma'svormen, mits vastgesteld door Gedeputeerde Staten en
opengesteld middels een gebieds- of themacontract, het toetsingskader voor subsidieaanvragen en kunnen
worden opgesteld door een samenwerkingsverband wat voldoei aan de voorwaarden als beschreven in de
'richtlijnen voor het vormen van een samenwerkingsverband en het opstellen van een uitvoeringsprogramma' Het
opsteilen van een uitvoeringsprogramma is randvoorwaardelijk voor het kunnen afgeven van be~cnikkin~en.
De
wens van Gedeputeerde Staten is dat het mogelijk moet zijn om in heel de provincie beschikkingen te kunnen
afgeven binnen uitvoeringsprogramma's. Om samenwerkingsverbanden te stimuleren over te gaan tot het
opstellen van uitvoeringsprogramma'swordt planvorming gesubsidieerd.
Ook worden uit hoofde van deze subsidieregeling vergoedingen uitgekeerd aan dienstverleners die zich willen
professionaliseren. Cursussen die worden gegeven binnen het thema groen-blauwe dienstverlening, worden
opgenomen in een provinciaal cursusprogramma, Dienstverlenersdie dergelijke cursussen met goed gevolg
doorlopen, kunnen een deel van het cursusgeld vergoed krijgen
-

-

-

Samengevat betekent het bovenstaande dat samenwerkingsverbanden uitvoeringsprogramma'copstellen, welke
als toetsinaskader funaeren voor het afaeven van beschikkinaen aan dienstverleners. Het orovinciaal
'~ursus~rÖ~ramma
~ r Ö e nBlauwe iek kt en' in combinatie met het gebieds- of themacontract, is het
toetsingskader voor het afgeven van beschikkingen voor cursussen.
Artikel 4
De maatregelen hoofdaders, fijne dooradering, vergroten recreatief medegebruik en het actief randenbeheer zijn
operationeel. De gezamenlijke waterschappen werken met de provincie aan het thema waterberging onder de
maatregel duurzaam waterbeheer.
Ook voor andere dan genoemde maairegelen of thema's kan een nadere uitwerking plaatsvinden, indien
Gedeauteerde Staten het wenseliik acht deze via dienstverlenino ie realiseren. Deze kunnen dan later aan deze
ie
Om voor deze nieuwe diensten
subsidieregeling worden toegevoegd, bij besluit van ~ e d e ~ u t e eStaten.
beschikkingen te kunnen afgeven dienen aandachtsgebieden begrensd te worden binnen
uitvoeringsprogramma's.
. . . . . , ~ V ,

Gedeputeerde Staten zal de uitvoering van de subsidieregeling in mandaat opdragen aan een of meerdere
uitvoeringsorganisaties. Het besluit daartoe zal nader bekend gemaakt worden. Voor de afhandelen en
beschikken van aanvragen zal dit Dienst Regelingen betreffen.

Randvoorwaardelijk kader
Bearenzina en toepassina, hef uitvoerìnasproaramma
Artikel 7
In dit artikel wordt het toepassingsaebied van de subsidiereaelina aangeduid. Hieruit valt af te leiden dat de
subsidieregeling pas van krachtiskanneer er voor gebieden of ihemis uitvoeringsprogramma'czijn vastgesteld
door Gedeputeerde Staten en er een gebieds- of themacontract is gesloten tussen betrokken partiien.
. . Uit de
'richtlijnen "oor het vormen van een ~ämenwerkin~sverband
en heiopstellen van een uitvoeringsprogramma'
blijkt dat een uitvoeringsprogramma de ambitie beschrijft en deze ambities vertaald in een begroting. Het zal niet

altiid zo ziin. dat er voldoende middelen beschikbaar ziin. om de ambities te kunnen realiseren. Daarom worden
in het geieds- of themacontract afspraken gemaakt oier realistische taakstellingen, bijbehorende budgetten en
de individuele en gezamenlijk inzet van beschikbare middelen.
Uit dit artikel valt het belang af te leiden van de uitvoeringsprogrammas Zonder uitvoeringsprogramma kunnen
maatregelen door middel van deze subsidieregeling niet worden uitgevoerd. Een uitvoeringsprogramma heeft
een gebiedsgericht of een thematisch karakter. Enkel in die gebieden waarvoor een uitvoeringsprogramma is
vastgesteld of voor die thema's waarvoor een thematisch uitvoeringsprogramma is vastgesteld, kan onderhavige
subsidieregeling een instrument bieden bij realisaiie van maatregelen.

m
Voor de uitvoering van de maatregel fijne dooradering lijkt onderhavige subsidieregeling in karakter op de PSAN.
Voor de uitvoering van de maatregel hoofdaders zijn er parallellen met de PSN. Het is geenszins de bedoeling
dat deze subsidieregeling in de plaats komt van de genoemde rijksregelingen.
Artikel 8.1 geeff aan dat onderhavige subsidieregeling niet van kracht is binnen de Ecologische Hoofdstructuur,
zoals begrensd in het vigerende Natuurgebiedsplan of het Beheers- en landschapsgebiedsplanvan NoordBrabant.
Met uitzondering van de Ruime Jasgebieden, ganzenfourageergebiedenen de landschapsgebieden
(Structuurschema Groene Ruimte (SGR) gebieden). De toepassingsgebieden c.q. aandachtsgebieden van beide
regelingen zijn geografisch van elkaar gescheiden, behalve in de Ruime Jasgebieden en SGR-gebieden, hier zijn
beide regelingen opengesteld en kunnen aanvragers kiezen van welke regeling ze gebruik willen maken.
In artikel 8.2 wordt aangegeven dat voor de pakketten 'Actief randenbeheer bouwland' en 'Actief randenbeheer
grasland', in aanvulling op bovengenoemde gebieden, ook mogelijkheden in de beheersgebieden die begrensd
zijn in het vigerende Beheers- en landschapsgebiedsplanen in gebieden die begrensd zijn in het
Natuurgebiedsplan. Omdat onderhavige subsidieregeling de mogelijkheid wil bieden om middels dienstverlening
invulling te geven aan duurzaam waterbeheer in genoemde gebieden, binnen en buiten de EHS, wordt een
uitzondering gemaakt ten opzichte van hetgeen bepaald is in artikel 9. Omdat Programma Beheer geen
pakkeíten voor duurzaam waterbeheer kent, conflicteert dit niet.
Verder beoogt deze subsidieregeling een instrument te bieden om Ecologische Verbindingszones (EVZ's) via
dienstverlening te realiseren. Omdat de EVZ's onderdeel vormen van de EHS, maar geen onderdeel van
Programma Beheer uitmaken, wordt hiervoor een uitzondering gemaakt ten opzichte van hetgeen bepaald is in
artikel 8.1.

Arfikel9
in aninei 9 1 j een ani.cumlilatiebeding opgenomen die tegengaat dar door verschillende ~verne~dsorganen
door
middel van verscn (lende subs.dierege1,ngen voor heizelide element subs die wordt verleend. De
aniicumuiai1e5e~al
ng is zodanig geformueerd dat. qdien voor dezelfde o+vergelijkbare doeieinden u t andere
hoofde dan de ondercavige subsidieregeling s~bsidie\vordi versrren:. de subs d,eb;jdrage voor deze regeling kan
worden afaewezen
In uitzondering op artikel 9.1 zijn in artikel 9.2 een aantal pakketten beschreven waarop stapeling van subsidies
wel moaeliik is. Het aaat hierbii om vlakdekkende pakketten vanuit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
(PSANjende subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) die kunnen cumuleren met pakketten uit het Groen Blauw
Stimuleringskader Noord-Brabant. Het gaat hierbij om de pakketten nestbescherming, nestbescherming met
probleemgebiedvergoeding, probleemgebiedvergoedingen ganzenpakketten.
~

~~

Arfikel 10
Om een eenduidige uitvoering van de subsidieregeling binnen de verschillende regionale uitvoeringsprogramma's
te waarborgen worden per uitvoeringsprogrammaéén of meerdere veld- of themacoördinatoren aangesteld. De
themacoördinatoren zijn actief op bijvoorbeeld maatregelen als hoofdaders en duurzaam waterbeheer. Deze
veld- of themacoördinatoren fungeren als intermediair tussen aanvragers van beschikkingen en de
uitvoeringsorganisatie.
Het organiseren van veld- of themacoördinatie c.q. het aanstellen van veld- en themacoördinatoren, wordt tevens
geregeld om de kwaliteit van de begeleiding van potentiële dienstverleners, alsmede de volledigheid en
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correctheid van subsidieaanvraaen te waarboraen. Veld- of themacoördinatoren worden in het kader van deze
subsidieregeling opgeleid. innen de opleiding"komen zowel regelingstechnische als vakinhoudelijke aspecten
aan de orde. De oraanisatie van deze ooleidina valt onder de verantwoordeliikheid van Gedeouteerde Staten.
Gedeputeerde staten kunnen hiertoe instellingen aanwijzen welke de opleiding van veld- of themacoördinatoren
verzorgen.

Arfikel 11 - 14
Partijen die binnen een samenwerkingsverband aan de slag gaan met het opstellen van een
uitvoeringsprogramma dienen zich ervan bewust te zijn, dat zij ook aan de lat staan voor een gedeeltelijke
financiering van de uitvoering van de maatregelen.
De kosten voor het realiseren enlof in stand houden van hoofdaders, een fijne dooradenng, duurzaam
waterbeheer. en het veraroten van het recreatief medeaebruik. kunnen worden teruoaebracht tot de kosten
samenhangend met de Gitkering van vergoedingen voor aanleg, onderhoud en inzet van grond. Gedeputeerde
Staten financieren 50% van de kosten, samenhangend met deze ver~oedinqen.De overige 50% worden
gefinancierd door de nationale publiekrechtelijke partijen binnen het getreffende ~amenwërkin~sverband
naar
rato van het belang. De beschikbaarheid van budgetten binnen het samenwerkingsverband bepaalt in principe
derhalve het plafond.
Het is toegestaan om in het gebieds- of themacontract met Gedeputeerde Staten afspraken te maken over
fluctuaties in de financieringsverhouding van 50%-50%. Aan het einde van de termijn welke gekoppeld is aan de
geldigheidsduur van het gebieds- of themacontract, dient de verhouding op basis van nacalculatie wel de
genoemde 50%-50% te bedragen. Het is dus mogelijk dat in de eerste 2 jaar van een 4 jaar lopend contract,
Gedeputeerde Staten 75% van de kosten voor haar rekening neemt en de andere nationale publiekrechtelijke
partijen 25%. Dit betekent dat gedurende de tweede termijn van 2 jaar de verhouding precies andersom zal
liggen.
Het is ook mogelijk om middelen van private partijen en in de toekomst wellicht Europa aan het gebieds- of
themacontract toe te voegen. Deze middelen blijven echter in bovenstaande verdeling tussen provincie en
nationale publiekrechtelijke partijen buiten beschouwing.
w-

Van de cursuskosten neemt Gedeputeerde Staten 50% voor haar rekening. De overige 50% worden naar rato
van het belang bijeengebracht door de nationale publiekrechtelijke
binnen het samenwerkingsverband.
Dit betekent bijvoorbeeld dat een gemeente, die veel deelnemers aan cursussen binnen haar grenzen kent, een
grotere bijdrage levert aan de financiering van de kosten
Voor kosten samenhangend met de organisatie van de uitvoering van onderhavige subsidieregeling, geldt dat
Gedeouteerde Staten de alaemene ooerationele kosten voor haar rekenina neemt. Dit ziin kosten die OU het
provinciale niveau gemaakiworden, &n waartoe onder meer behoren, de inzet van het centraal
Administratiekantoor, de alqemene communicatiekosten en de kosten samenhangend met de opleiding van velduitvoering van de organisatie van deze subsidieregeling worden ook specifieke
en themacoördinatoren.
operationele kosten onderscheiden. Tot deze kosten worden gerekend:
de kosten samenhangend met de inzet van veld- of themacoördinatie,
kosten samenhangend met de (regionale) communicatie en promotie, welke niet tot de provinciale
operationele kosten worden gerekend,
m
kosten voor monitorino en evaluatie van uitvoerinasoroaramma's.
Voor de hoogte van de specifieke operationele k~sten-~bld<datnagestreefd wordt om het benodigd budget niet
hoger te laten ziin dan een bedraq dat overeenkomt met 15% van de kosten voor het uitvoerinqsbudqet. Dit om te
voörkomen dat ken scheve verhouding ontstaat tussen kosten voor uitvoering en ~ ~ e r a t i o n e l e k o s t e ~ .
Van de specifieke operationele kosten neemt Gedeputeerde Staten 50% voor haar rekening. De overige 50%
worden naar rato van het belana biieenaebracht door de nationale oubliekrechteliike oartiien binnen het
samenwerkingsverband. Dit betekent bi~voorbeelddat een gemeente, die veel b&ch/kkingshouders binnen haar
grenzen kent of een hoger budget ter beschikking stelt, een grotere bijdrage levert aan de financiering van de
veld- of themacoördinatie.

th de

Artikel 15
Om problemen met de liquiditeitstroom te voorkomen dienen alle partners hun bijdragen in de financiering van de
kosten jaarlijks voor 31 januari te storten op een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen rekening.
Het kan voorkomen dat het budget van een bepaald uitvoeringsjaar niet volledig is uitgegeven. In het gebieds- of
themacontract maken gebiedspartijen afspraken over de wijze waarop men mei dezemiddelen om wiÏgaan. Het
is daarbij mogelijk om het budget toe te voegen aan het budget voor het volgende jaar of door het resterende
bedrag te verrekenen met de te plaatsen storting voor het nieuwe jaar.
Over de sanctionering bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen partners afspraken maken in het
gebieds- of themacontract.

Uitvoeringsprogramma
Algemeen
Artikel 16 - 18
Gedeputeerde Staten willen lokale of regionale samenwerkingsverbandenvan privaat- en publiekrechteliike
rechtspersonen en natuuriijke personenCtimuleren tot het opStellen van uitvoe~ngsprogramma's.
Uitvoeringsprogramma's vormen het randvoonuaardelijk en toetsend kader voor de uitvoering van de
maatregelen zoals opgenomen in deze artikelen. De lokale en regionale betrokkenheid bij, en
verantwoordelijkheid voor, de uitvoering van onderhavige subsidieregeling wordt hierdoor vergroot ("bottum-upprincipe"). Feitelijk valt uit het uitvoeringsprogrammaaf te leiden welke terreinen en elementen voor welke vorm
van vergoeding in aanmerking komen. Het proces van de totstandkoming van een uitvoeringsprogramma bepaalt
mede het draagvlak voor de uitvoering van deze subsidieregeling,
Artikel l7 illustreert het duurzame karakter van deze subsidieregeling. Een uitvoeringsprogramma kent in principe
een geldigheidsduur van 10 jaar, tenzij partijen in het gebieds- of themacontract een andere termijn
overeenkomen. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum, is het niet meer mogelijk om geldige beschikkingen
af te geven voor de uitvoering. Dit artikel waarborgt de continuïteit van de subsidieregeling, door
samenwerkingsverbanden, welke deelname aan het stimuleringskader wensen voort te zetten, te verplichten nog
voor het verstrijken van de geldigheid van het lopende programma, een nieuw uitvoeringsprogramma ter
goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.
De realisatie van maatregelen welke worden nagestreefd binnen onderhavige subsidieregeling, wordt concreet
vertaald naar thema's en pakketten. Samenwerkinasverbanden bepalen op lokaal of regionaal niveau welke
thema's en pakketten, op welke plaatsen worden ingezet.
Artikel 19
Gedeputeerde Staten kunnen, op eigen initiatief of op verzoek van bijvoorbeeld de waterschappen, nieuwe
thema's of pakketten toevoegen aan deze subsidieregeling. Door het toevoegen van thema's of pakketten
worden nieuwe diensten ooerationeel. Nieuwe uitvoerinasoroaramma'shouden rekenina met deze nieuwe
diensten. Lopende uitvoeringsprogramma'sin principe Gei. 6 moduiaire opbouw van i e t Stimuleringskader
maakt het echter eenvoudig om nieuwe diensten in lopende uitvoenngsprogramma's in te passen, zodanig dat
deze alsnog tot uitvoering iunnen worden gebracht. zie hiervoor de tÖelichiing bij artikel 20.
Aanpassingen aan bestaande thema's of pakketten hebben geen consequenties voor reeds afgegeven
beschikkingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het "afspraak is afspraak"-principe, wat de betrouwbaarheid
van de subsidieregeling ten goede komt.
Arfikel 20
Uitgangspunt is dat eenmaal vastgestelde uitvoeringsprogramma'cniet eerder worden gewijzigd dan als bedoeld
kunnen alleen
in artikel 17. Uitzondering hierop vormen de bepalingen
.
- in dit artikel. Uitvoeringsprogramma's
- .
worden gewijzigd als de werkingssfeer wordt vergroot, Dit kan door het opnemen van nieuwe maatregelen,
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thema's en1of pakketten, enlof door het vergroten van het geografisch toepassingsgebied. Andere typen
wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd in het nieuwe uitvoeringsprogrammaals bedoeld in artikel 17.
Natuurlijk zijn er altijd situaties denkbaar, anders dan bedoeld in lid a tím d, die het toch wenselijk maken om het
uitvoeringsprogrammatussentijds aan te passen. Voor deze situaties is lid e opgenomen. De subsidieregeling
gaat er vanuit dat partners, bovengenoemde aspecten meenemen in de overwegingen bij hun gezamenlijk
besluit.
Telkens wanneer een aanpassing in een lopend uitvoeringsprogrammawordt doorgevoerd, wordt tevens de
geldigheidsduur van het gehele uitvoeringsprogramma
beoordeeld. Wijzigingen
kunnen leiden tot het
. .
.
. . .
doorschuiven van de geldigheidsdatum.
Biidraqe in planvorminq
Artikel 21 - 22
Zoals gesteld in artikel 3 lid a, kunnen samenwerkingsverbandenin aanmerking komen voor een
tegemÖetkoming in de kosten voor planvorming. blei planvormingskostenworden kosten bedoeld welke
samenhangen met het opstellen van uitvoeringsprogramma's.
Per samenwerkingsverband wordt een zogenaamde partner aangewezen welke namens het
samenwerkingsverband een aanvraag indient bij Gedeputeerde Staten voor een bijdrage in de
planvormingskosten. In de 'richtlijnen voor het vormen van een samenwerkingsverband en het opstellen van een
uitvoeringsprogramma',opgesteld door de Directie Ecologie van de Provincie Noord-Brabant, wordt aangeven
welke organisaties en instellingen gerechtigd zijn, om namens een samenwerkingsverband een
vergoedingsaanvraag in te dienen.
Gedeputeerde Staten zullen in principe positief besluiten op aanvragen die in het kader van onderhavige
subsidieregeling zijn gedaan. Wanneer echter onvoldoende budget voorhanden is om de aanvraag te kunnen
honoreren enlof de openstelling te kunnen garanderen, zal deze worden afgewezen. Daarnaast kan een
aanvraag worden afgewezen wanneer niet of in onvoldoende mate, aan de gestelde richtlijnen wordt voldaan.
Adikel23
Gedeputeerde Staten dragen voor 50% bii in de werkeliike kosten voor planvorming met een maximum van E
25.00i),-- per uitvoerings~ogramma.~ e z bijdrage
e
weidt éénmalig toegekend. samenwerkingsverbanden
kunnen, ten behoeve van continuïteit van de subsidieregeling, éénmaal per 10 jaar een beroep doen op deze
bijdrage. Op verzoeken van samenwerkingsverbanden voor een tegemoetkoming in de kosten van planvorming,
samenhangend met een aanpassing van lopende uitvoeringsprogramrna'c binnen de gestelde termijn van 10
jaar, is het Gedeputeerde Staten vrij hieraan tegemoet te komen dan wel het veizoek af te wijzen. Tevens staat
het Gedeputeerde Staten vrij om in dat geval zelfstandig de hoogte van die bijdrage vast te stellen.
Artikel 24
Het doel van planvorming is het gestalte doen geven aan een uitvoeringsprogramma op basis waarvan
beschikkingen voor de uitvoering van maatregelen kunnen worden afgegeven. Wanneer het
samenwerkingsverband het uitvoeringsprogramma niet binnen de gestelde termijn van twee jaar weet op te
leveren, dan wordt Gedeputeerde Staten hiervan, met opgaaf van redenen, vroegtijdig en schriftelijk op de
hoogte gesteld.
Artikel 25 - 28
Gedeputeerde Staten dragen alleen bij aan de financiering van planvorming indien het uiteindelijke
uitvoeringsprogramma,daadwerkelijk haar goedkeuring kan dragen. Die goedkeuring en subsidievaststelling
vindt tegelijkertijd plaats na het verzoek daartoe.

Gebieds- of themacontract
Artikel 30
Nadat een samenflerkingsverband een uirvoeringsprogramnia neeh opgesteld vo g1 de slag naar ui!voering De
Jiivoenng wordr door geb easpartijen en Gedeplireerde Sraren geregeld n een gebieds- of themaconrracr her
verschil tussen het uitvoeringsprogramma en het contract is dat in het uitvoeringsprogrammaeen ambitie staat
omschreven en begroot en dat in het contract afspraken worden gemaakt over welk deel van die ambitie
gedurende de looptijd van het contract voor realisatie in aanmerking komt. In het contract worden dus onder meer
afsoraken aemaakt over realistische taakstellinaen. de beschikbaar aestelde budaeíten voor uitvoerina,
cukussen & trainingen, de individuele bijdragen van de verschillende partijen en de dekking van de operationele
kosten. De in het aebieds- of themacontract overeengekomen biidraqen
. - bepalen derhalve de budgetplafonds
voor uitvoering v& de diensten. Ook de eventuele toëpassing van flankerend beleid wordt in het contract
vastgelegd.
Artikel31 - 32
Uitgangspunt bij het opstellen van een gebieds- of themacontract is dat binnen het contract ook afspraken
worden aemaakt over het ooenstellen van cursussen en traininqen. Professionaliseringvan de dienstverlener is
één vande doelstellingen van deze subsidieregeling. Niet alle cursussen en trainingstrajecten kunnen worden
opgenomen in een contract. Uitgangspunt is dat cursussen en trainingctrajecten deel uit maken van een het
provinciaal 'Cursusprogramma Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten' en geen deel uitmaken van een
opleiding MBO of HBO bos- of landbouw. Samenwerkingsverbanden kunnen in het contract aangeven welke
cursussen en trainingen uit het provinciale provinciaal 'Cursusprogramma StimuleringskaderGroen Blauwe
Diensten' zij belangrijk vinden en deze dus openstellen voor een tegemoetkoming in de cursuskosten voor
dienstverleners. Alternatieve cursussen of trainingen kunnen op initiatief van een samenwerkingsverband worden
opgenomen in het gebieds- of themacontract. Periodiek wordt het provinciaal 'Cursusprogramma
Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten' herzien door de Directie Ecologie van de Provincie Noord-Brabant.
Artikel 33
Hoewel partners over monitoring en evaluatie afspraken kunnen maken binnen het gebieds- of themacontract,
wordt in de subsidieregeling bepaald, dat alle taakstellingen, uitvoeringsbudgettenen bijdragen per partner,
minimaal eens per 4 jaar (kunnen) worden herzien en1 of bijgesteld. Bijstelling mag echter geen consequenties
hebben voor de afgegeven beschikkingen aan dienstverleners en de daaruit voofikomende
betalingsveiplichtingen. Ook hierbij geldt weer het "afspraak-is-afspraak"-principe,wat de betrouwbaarheid van
de subsidieregeling ten goede komt.
Voor de hoogte van de totale kosten aan cursussen of trainingen geldt, dat het streven is om het benodigd
subsidiebudget niet hoger te laten zijn dan een bedrag wat overeenkomt met 2% van de kosten van het totale
uitvoeringsbudget. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat er een scheve verhouding ontstaat tussen
kosten voor uitvoering en cursussen & trainingen.

Uitvoering
Aanvraqen subsidie
Artikel 34
Ten behoeve van het aanvragen van subsidie uit hoofde van deze subsidieregeling is, naast een algemene
brochure, op alle maatregelen en voor de onderscheiden subsidievormen, een specifiek aanvraagformulier met
toelichting beschikbaar. Artikel 35
De pakketvooiwaarden, als beschreven in de bijlagen C ffm E, zijn ten behoeve van een eenduidige en correcte
uitvoering geobjectiveerd. Deze objectivering is opgenomen in bijlage G. Dit objectiveringdocumentkan dienen
als handvat voor uitvoering voor dienstverleners en wordt gehanteerd bij controles door de regelingseigenaar.

Artikel 36
Een aanvrager kan geen beroep doen op deze subsidieregeling indien de voorgestelde activiteiten deel uitmaken
van verplichtingen die vanuit andere wet- of regelgeving zijn aangegaan. Het betreft alle overheidsbeleid, vanuit
Europa, het Rijk, de Provincie, gemeenten en waterschappen.
Met betrekkina tot artikel 36.i. wil Gedeouteerde Staten voorkomen dat aronden die in beheer ziin
, aeoeven
- - aan
terreinbeherende organisaties, zoals tuurmo monumenten, staatsbosbeheer en Stichting het Brabants
Landschap, worden inaezet ten behoeve van deze recielinn. Deze or~anisatiesworden op basis van de Regeling
.
.
~ubsidies'~articuliereierreinbeherende
~atuurbesciermi'R~sor~ani&ties,van het Rijk( uitgesloten.
Artikel 37
De aanvraqer dient de aanvraag bii ondertekening door de betrokken veld- of themacoördinator voor akkoord te
laten paraieren. Op deze wijze Wordt de aanvraag in een vroegtijdig stadium getoetst op inhoud en
rechtmatigheid, maar blijft de verantwoordelijkheid bij de aanvrager. Correspondentie over onduidelijkheden en
informatie wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. De aanvrager krijgt een
ontbrekende of onvolled~~e
optimale begeleiding bij het uitwerken van de mogelijkheden en tevens betekent het een aanzienlijke verlichting
van het takenpakket van het CAK. De maand december is door het CAK vanuit administratief oogpunt benodigd
voor een goede afhandeling van alle procedures en rapportageverplichtingen.
Aanvragen kunnen, met uitzondering van de maand december het gehele jaar worden ingediend. De veld- of
themacoördinatie zal gedurende het gehele jaar de voorbereiding van aanvragen faciiiteren.
Artikel 38
Het aanvraagformulier kent net als de subsidieregeling een modulaire opbouw. De aanvrager geeft uitsluitsel
over de maatreael waarop wordt inaezet, daarbinnen achtereenvolqens OU welk thema en welke pakketten een
enlof
beroep wordt gedaan, en'of een vergoeding wordt gevraagd voor äanleg,'onderhoud, inzet van
cursussen en training. Ook dient de aanvrager te vermelden of voor vergelijkbare activiteiten, al dan niet
betrekking hebbend op hetzelfde gebied, terrein of element reeds in een ander kader subsidie wordt verkregen of
is aangevraagd.
Artikel39
Indien een eiaenaar van aebied. terrein of element en de dienstveriener niet één en dezelfde persoon ziin, dient
een aanvraag door beid& te worden ondertekend. De eigenaar verklaart daarmee akkoord te zijn met de
voorgestelde aanleg van gebied, terrein of element en met de daarbij behorende lusten en lasten, zoals het
ontvangen van de vergoeding in het geval sprake is van waardedaling van de grond, maar ook de consequenties
indien blijkt dat zich dusdanige natuutwaarden hebben ontwikkeld op of in het gebied, tenein of element dat de
aanleg en1 of het onderhoud vanuit bijvoorbeeld wet- en regelgeving (Flora & Faunawet, Boswet) gehandhaafd
dient te worden.
Indien een gemeente eigenaar is van de grond, dient de gemeente de aanvraag mede te ondertekenen. De
aanlegkosten en de vergoeding voor onderhoud worden uitgekeerd aan de aanvrager, zijnde de dienstverlener.
Gemeenten zijn binnen deze regeling uitgesloten van het ontvangen van waardedaling.
Artikel 40
Indien er met betrekkina tot een terrein of element sorake is van aedeeld duurzaam aebruiksrecht, dan kan
iedere individuele pachier, huurder of eigenaar in aanmerking komen voor subsidie bij toepassing van een
pakket. Deze situatie kan zich voordoen in het geval
bestaande of nieuwe elementen een gezamenlijke
perceeisscheiding markeren.
De aanvraag dient dan vergezeld te gaan van een "duurzame overeenkomst" waaruit biijkt dat zij samenwerken
inzake realisatie en1 of instandhouding van terrein of element waar de aanvragen betrekking op hebben. Dat
betekent in alle gevallen dat die overeenkomst tenminste de duur van een tijdvak dient te hebben.
De vastgestelde bijdrage voor aanleg, onderhoud en1 of inzet van grond wordt in dat geval over de rechtmatige
subsidieontvanoers ooaedeeld.
Dit betekent dat als een element dienst doet als oerceelsscheidina.en de beide
,"
eigenaren of p&hterc aan weerszijden van het element aantoonbaar over duurraam gebruiksrecht beschikken,
een ieder afzonderliik in aanmerkina komt voor maximaal 50% van de vastaestelde biidraae
. - voor dat t v ~ e
element, ongeachtf; de beide eigenaren wei een beroep op de subsidieregeling doen.

Artikel 41
Indien de toepassing van een pakket voor elementen, terreinen of gebieden een collectief karakter heeft, maar er
geen sprake is van gedeeld duurzaam gebruiksrecht, dan wordt iedere individuele aanvraag getoetst op de
bijdrage aan het gezamenlijk belang, namelijk de realisatie of het in stand houden van het desbetreffende pakket.
Deze situatie doet zich voor indien bijvoorbeeld een houtwal zich uitstrekt langs drie percelen met een
verschillende eigenaar of pachter, of in het geval dat vier naast elkaar gelegen eigenaren een deel van een
hoofdader willen realiseren, maar ook indien alleen één van die eigenaren op zijn terrein een stuk van die
hoofdader wil realiseren.
De betrokken eigenaren of pachters dienen ieder individueel een aanvraag in, die alleen betrekking heeft op dat
deel van het pakket dat op het eigen terrein of element van toepassing is.
Artikel 42
De vergoedingen voor diensten zoals omschreven in bijlage F worden periodiek herberekend op basis van de
werkelijke loon- en prijsontwikkeling. De vastgestelde herberekende bijdragen worden bekendgemaakt in het
Provinciaal blad.
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Een vergoeding voor aanleg van een gebied, terrein of element wordt verstrekt voor de pakketten zoals
weergegeven in de bijlagen C tím E en alleen indien die pakketten deel uit maken van het betrokken
uitvoeingsprogramma (GUPITUP) en het overeenkomstige gebieds- of themacontract.
De door de aanvrager gepresenteerde aanleg en maatvoering van het desbetreffende gebied, terrein of element
dient overeen te komen met de voorschriften van het pakket die hij of zij wil toepassen. Daarnaast dient tevens
een aanvraag voor onderhoud van het betreffende terrein of element te zijn ingediend.
Artikel 44
Uitgangspunt bij het toekennen van deze vorm van subsidie is dat die wordt verstrekt met het oog op het creëren
van de noodzakelijke fysieke randvoorwaardenwaarbinnen een pakket kan worden ontwikkeld en onderhouden.
De aanleg moet randvoorwaardelijk zijn voor het tijdig ontwikkeld kunnen hebben van het pakket. Indien de
dienstverlener, naast aanleg en onderhoud, ook in aanmerking wil en kan komen voor een vergoeding voor inzet
van grond, en verzekerd wil zijn van daarvoor beschikbare middelen is het raadzaam om deze tegelijkertijd met
de subsidie voor aanleg en onderhoud aan te vragen. Die maatregelen en ingrepen die weliswaar bijdragen aan
de ontwikkeling van het pakket, maar op zichzelf niet strikt noodzakelijk zijn omdat de desbetreffende wijzigingen
in het terrein of op de grond, ook langs de weg van regulier onderhoud kunnen worden bereikt, zijn aldus van
deze subsidievorm uitgesloten.
Artikel 45
Voor de aanleg van pakketten ten behoeve van fijne dooradering en recreatief medegebruik is een termijn van 1
jaar gesteld wäarbinnen de aanleg een feit dient te zijn. Alleen indien de aanvrager of een derde bezwaar
aantekent tegen de afgegeven beschikking, en dus een bezwaarprocedure gaat lopen, gaat genoemde termijn
pas in op het moment dat een besluit is genomen.
Is voorzien dat de aan~e~werkzaamhedën
ruim binnen deze termijn van 1 jaar kunnen worden uitgevoerd, dan
kan voor de resterende maanden zogenaamd onderhoud in het kader van aanleg worden aangevraagd.
Ook voor eventuele beperkte werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van sommige pakketten die deel
uitmaken van de maatregel duurzaam waterbeheer wordt deze termijn aangehouden. In geval van pakketten met
omvangrijke aanlegwerkzaamheden onder diezelfde maatregel en voor de hoofdaders, is een termijn van
maximaal 3 jaar aangehouden na afgifte van de beschikking, mede in verband met benodigde proceduretijd voor
ontheffingen en vergunningen.
Indien een dienstverlener buiten zijn schuld niet aan de gestelde termijnen kan voldoen, kan Gedeputeerde
Staten besluiten om de dienstverlener uitstel te verlenen voor de aanleg.

Artikel 46 - 47
Een aanvraag wordt op individuele basis ingediend en een beschikking wordt ook aan de afzonderlijke
subsidieontvanger afgegeven. Echter voor de aanleg van hoofdaders en sommige thema's en pakketten onder
de maatregel duurzaam waterbeheer, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een blauwe knoop, moet het
aangevraagde deel van de aanleg wel deel uitmaken van een bestaande integrale visie op de aanleg en het
onderhoud van het aehele aebied of terrein. Bestaat een deraeliike visie noo niet, dan kan deze in overlea met
betrokken partijen (Waters&ap, gemeenten, provincie) wordin intwikkeid. De integrale visie wordt door de
aanvraaer vertaald naar een individueel plan met uit te voeren aanleg- en onderhoudsmaatregelen. De veld- of
themacoördinator zorgt voor een gerichte begeleiding van de individiele aanvrager en de
initiatiefnemers bij de pianvorming. Desgewenst kan hier ook extern advies worden ingewonnen.
Artikel 48 -51
Het aanleg- en indien vereist het onderhoudsplan dat bij de aanvraag is gevoegd, zal aangeven welke
werkzaamheden waar in het terrein zullen plaatsvinden en welke kosten hiermee gemoeid zijn, eventuele
opbrengsten worden verrekend. Subsidie voor aanvragen van fijne dooradering wordt verstrekt op basis van
normbedragen voor inrichtingskosten (zie bijlage F) voor aanvragen tot een oppervlakte van 1 hectare. Voor
aanvragen groter dan 1 hectare en voor hoofdaders worden de inrichtingskosten verstrekt op basis van een
gespecificeerde begroting.
Tot de subsidiabele kosten worden ook de eigen arbeidskosten van de aanvrager gerekend, eventuele
onderzoekskosten die voortkomen uit de verplichte toetsing aan wet- en regelgeving gedurende de planvorming,
en specifieke onkosten zoals legeskosten voor bijvoorbeeld vergunningen.
Voor de onderzoekskosten moet gedacht worden aan onderzoek naar aanwezige bijzondere flora en fauna,
archeologische waarden en mogelijk aanwezige bodemverontreinigingen. De kosten voor planvorming en
onderzoek mogen niet meer dan 20% van de totale subsidiabele projectkosten bedragen.
Bij aanvragen die betrekking hebben op de maatregelen met een collectief karakter (hoofdaders, duurzaam
waterbeheer) worden de kosten van pianvorming en onderzoek opgedeeld tussen de individuele aanvragers naar
rato van hun inbreng aan grond1terreinen in het totale plan. Deze kosten die vaak al worden gemaakt ten
behoeve van de aanvraag, en dus voorafgaand aan een beslissing op die aanvraag, worden tot de subsidiabele
kosten gerekend.
Artikel 52
Het opstellen en toetsen van de begroting voor aanleg, onderhoud en inzet van grond gebeurt overeenkomstig de
normbedragen voor inrichting zoals beschreven in bijlage F. De veld- of themacoördinatie is bekend met de
toetsingscriteria van het CAK en begeleidt de initiatiefnemers bij het opstellen van de begroting. Het CAK kan
aanvullende eisen stellen ten aanzien van de te treffen aanlegwerkzaamheden en legt de toetsingscriteria vast in
een bij deze subsidieregeling behorend zogenaamd "toetsingsdocument" dat op basis van voortschrijdend inzicht
wordt geactualiseerd.
Bij toetsing door het CAK kan blijken dat wijzigingen in het aanlegplan moeten worden doorgevoerd. Deze
worden in de beschikking aangegeven. Gelet op de ondersteunende rol van veld- of themacoördinatie in het
planvormingsproces zijn deze wijzigingen normaliter beperkt van aard.
Arlikel 53
In het geval van aanleg van hoofdaders vermeldt de beschikking het betalingsritme van de voorschotten, dat is
vastgesteld aan de hand van de specificatie in de aanvraag. Deze bevoorschotting wordt verricht op basis van
facturen. Deze facturen hoeven nog niet betaald te zijn door de aanvrager. Uit de controle bij de vaststelling op
basis van betaalbewijzen of een accountantsverklaring, zal blijken of een goede financiële afwikkeling heeft
plaatsgevonden.

Artikel 55
Alleen indien de verleende subsidie meer dan E 50.000,-- bedraagt dient de financiële verantwoording vergezeld
te gaan van een accountantsverklaring. Dit is in overeenstemming met de Algemene provinciale
subsidieverordening. De kosten voor het opstellen van deze verklaring zijn subsidiabel.
Artikel 56
Het schriftelijk melden van omstandigheden als gevolg waarvan het niet mogelijk is te voldoen aan de
verplichtingen dient tijdig te gebeuren. Het consulteren van de veld- of themacoördinatie wordt verplicht gesteld,
om onnodige of onjuiste meldingen te voorkomen.
Artikel 57 - 58
Om de aanleg van de fijne dooradering, de kleinschalige werkzaamheden in geval van pakketten voor een
duurzaam waterbeheer, en het plaatsen van kleinschalige recreatieve voorzieningen, binnen de gesklde
aanlegtermijn van 1 jaar mogelijk te maken, wordt een voorschot van - in principe - 80% automatisch uitbetaald
uiterlijk binnen 2 weken na verloop van de wettelijke bezwaarprocedure.
Met de aanleg van de hoofdaders zijn normaliter aanzienlijke bedragen gemoeid. Om de subsidieontvanger tijdig
over de benodiode middelen te kunnen laten beschikken is aekozen voor betalina van voorschotten oii basis van
werkelijk gemaakte kosten, overeenkomstig het vastgestelde betalingsritme, en i a indiening van de b'ijbehorende
facturen, Een snelle akandeling van verzoek en daarop volgende betaling moet voorkomen dat de
subsidieontvanger hoge kosten moet maken, of de aanlegwerkzaamheden stil moet leggen.
De uitbetaling van voorschotten is gebonden aan de wettelijke termijnen die vanuit de bezwaarprocedure in acht
moeten wordén genomen
Onderhoud
Artikel 60 - 51
Een veraoedina voor onderhoud van een gebied, terrein of element wordt verstrekt voor het onderhouden van
coniom de voorschriften zoalsweergegeven in de bijlagen B Um E en alleen indien die pakketten deel
uitmaken van het betrokken uitvoeringsprogrammaén het overeenkomstige gebieds- of themacontract.
Verschijningsvorm en maatvoering van het desbetreffende gebied, element of terrein dient overeen te komen met
de voorschriften van het pakket dat de aanvrager wil toepassen. Voor elementen of terreinen waarvoor, op grond
van hun ligging in een Ruime Jas begrenzing, aanspraak kan worden gemaakt op specifieke pakketten uit de
PSAN, kan niet voor vergelijkbare pakketten een beroep op deze subsidieregeling worden gedaan, waarbu wordt
verwezen naar de toelichting op artikel 8 - 9.
Arfikel52
De hoogte van de jaarlijkse onderhoudssubsidie varieert per pakket, maar is gebaseerd op de eenheidsprijs per
strekkende meter in het aeval van liinvormiqe elementen, dan wel per m2of ha in het geval van vlakvormige
elementen als landschapsboom ofeen recreatieve
terreinen of elementen, Öf per stuk bij
voorziening.
Artikel 64
Voor het vaststellen van de subsidie wordt de onderhoudsbijdrage per eenheid allereerst gerelateerd aan de
daadwerkelijke lengte of het oppervlak van het desbetreffende gebied, terrein of element. In het geval sprake is
van gedeeld duurzaam gebruiksrecht als beschreven in artikel 40 wordt de bijdrage vervolgens gedeeld door het
aantal dienstverleners en verleend voor een looptijd van 6 jaar. De uiteindelijke onderhoudsvergoeding is de som
van de jaarlijkse vergoedingen over de looptijd van de beschikking.
Artikel 65 - 67
De iaarliikse biidraqe voor de onderhoudswerkzaamhedenwordt na afloop van ieder jaar, en binnen 4 weken na
de éersie dag "ande maand zoals genoemd in de beschikking, automatisch aan de subsidieontvanger
uitbetaald, tenzij deze zijn verplichtingen niet blijkt te zijn nagekomen. Indien de onderhoudsvoorschriftenniet of
nauwelijks zijn opgevolgd, wordt de subsidieverlening ingetrokken en uitgekeerde voorschotten teruggevorderd.
Blijkt bij controle in het veld dat onderhoud in beperkte mate achterwege is gebieven dan wordt de subsidie

gekort afhankelijk van de aard, schaal en duur van de tekortkoming in het onderhoud. Bij overdracht van het
duurzaam gebruiksrecht aan een derde en b1 overlijden van de subsidieontvanger wordt de subsidie vastgesteld
over de periode dat daadwerkelijk onderhoud heeft plaatsgevonden en mits voldaan is aan de
onderhoudsvoorschriften. In beide gevallen wordt in principe dus niet overgegaan tot terugvordering van reeds
betaalde voorschotten omdat deze rechtmatig zijn verkregen voor verleende diensten.

Artikel 68
Het verstrekken van een vergoeding voor de inzet van grond is gerelateerd aan het door de subsidieontvanger in
acht nemen van alle voorschriften van het desbetreffende pakket. De subsidieregeling stimuleert grondeigenaren
en -gebruikers in het buitengebied om zoveel mogelijk, ook verschillende, diensten aan te bieden. Dat betekent
ook dat op eenzelfde terrein mogelijk twee soorten diensten kunnen worden overeengekomen. Denk bijvoorbeeld
aan waterberging, in combinatie met de aanleg van een poel of het onderhoud van een randenpakket, op één
terrein. In een dergelijk geval wordt voor de grond waarop de diensten ruimtelijk overlappen (in het voorbeeld ter
plekke van de poel), uiteraard een reële vergoeding voor de inzet van die grond uitbetaald.

Artikel 69
De vergoeding voor de inzet van grond wordt gebaseerd op grondwaardedaling of opbrengstderving. In het geval
van opbrengstderving is sprake van uitbetaling over een tijdvak van 6 jaar. In geval van grondwaardedaling wordt
de totale vastgestelde waardedaling in één keer uitgekeerd. Deze grondwaardedaling wordt slechts éénmalig
toegekend. Bij opbrengstderving is sprake van een vaste jaarlijkse bijdrage die als een voorschot wordt
uitbetaald. Een vergoeding op deze grondslag blijft, in tegenstelling tot bij grondwaardedaling, ook na het
verlopen van de eerste 6 jaar mogelijk. Het tijdvak waarover subsidie voor de inzet van grond op basis van
opbrengstderving wordt verkregen loopt in principe parallel aan die van de onderhoudssubsidie en gaat dus van
start op het moment dat de aanlegperiode afloopt.

Artikel 70
Voor alle pakketten, zoals weergegeven in de bijlagen B ffm E, wordt inzicht gegeven in de noodzaak tot
duurzame planologische en1 of functionele zekerstelling, en daarmee samenhangend de grondslag waarop de
vergoeding voor de inzet van grond wordt uitgekeerd. Bij een definitief én aeheel gewijzigd grondgebruik
(duurzame planologische én functionele zekerstelling) is in principe altijd sprake van grondwaardedaling. Indien
het grondgebruik niet definitief én niet geheel wijzigt (geen duurzame planologische en functionele zekerstelling)
is in wrinciwe sorake van owbrenastdervina.
~oor'hoofdadersis altijd sprakeian een definitief én geheel gewijzigd grondgebruik, voor de fijne dooradering en
is dit pakkeiafhankeliik,
recreatieve belevingsmogeliikheden
- - .
. bii.de maatregel duurzaam waterbeheer is dit themaafhankelijk.

Artikel 71
Indien duurzame planologische én1 of functionele zekerstelling vereist is, moet de dienstverlener, samen met de
eventuele eigenaar, binnen 12 maanden een kwalitatieve verplichting voor wat betreft het nieuwe of aangepaste
grondgebruik laten vastleggen.

Artikel 72
Benadrukt moet worden dat zich vanuit andere wet- en reaelaevina (Flora- en faunawet. Bosweti
omstandigheden kunnen voordoen die feitelijk een functi&er>ndehig (definitief én geheel gewij;igd
grondgebruik) betekenen. De gerealiseerde aanleg en/ of het onderhoud mag in dat aeval wellicht niet (direct)
meer ongedaan worden
Deze subsidieregeling biedt dan, op eigenverzoek, de mogelijkheid Òm de'
vergoeding op basis van opbrengstderving om te zetten in een vergoeding op de grondslag van
grondwaardedaling, uiteraard met de kwalitatieve verplichting om het nieuwe grondgebruik als zodanig duurzaam
in stand te houden. Deze aanpassing kan alleen worden doorgevoerd op het moment dat de beschikking afloopt,
tenzij Gedeputeerde Staten op grond van een inhoudelijke beoordeling van mening zijn dat de omstandigheden
een tussentijdse omzetting rechtvaardigen.

Artikel 73
De eindbegunstigde behoeft niet in alle gevallen de dienstverlener te zijn. In geval sprake is van planologische
zekersielling, en tevens duurzaam gebruiksrecht middels een reguliere pachtovereenkomst,kan de pachter de
degene die de vergoeding voor de
aanvrager en dienstverlener zijn, maar is de eigenaar van de
waardedaling van die grond ontvangt.
Artikel 74
In de beschikking wordt de vergoeding voor de inzet van grond gespecificeerd naar de grondslag waarop wordt
uitgekeerd. In geval van grondwaardedaling is uitgangspunt om binnen de looptijd van het contract de totale
waardevermindering van de grond als gevolg van hei nieuwe of aangepast grondgebruik uit te betalen. Het
bedrag wordt, na het inschrijven van de kwalitatieve verplichting in het openbaar register van het kadaster, in één
keer uitgekeerd. In het geval de vergoeding opbrengstderving betreft, is sprake van een jaarlijkse vergoeding. De
uiteindelijk vastgestelde vergoeding betreft de som van de eenmalige enlof jaarlijkse vergoedingen over de
looptijd van de beschikking.
,
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Indien sprake is van de verplichting tot planologische én1of functionele zekerstelling dient de subsidieontvanger
binnen 12 maanden na afgifte van de beschikking
- bil. de notaris een kwalitatieve verolichtina- te hebben getekend
inzake het nieuwe of aangepaste grondgebruik.
Artikel 80
Bij een jaarlijks uitbetalen van de in de beschikking vastgestelde vergoeding, wordt na afloop van ieder jaar als
voorschot automatisch aan de subsidieontvanger uitbetaald.
Artikel 81
Indien door de dienstverlenerof eigenaar niet is voldaan aan het gestelde doel in de beschikking, namelijk het
gedurende het tijdvak inzetten van de gronden ten behoeve van de toepassing van een pakket, wordt voor zover
sprake is van opbrengstderving, de subsidiebijdrage vastgesteld overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde
percentages voor verlaging van de subsidie. Over dat deel van de gronden dat niet blijkt te zijn ingezet wordt dan
geen subsidie uitbetaald en worden voorschotten teruggevorderd.
In geval van grondwaardedaling wordt geen subsidie verleend, en worden alle voorschotten teruggevorderd,
indjen de subsidieontvanger geen kwalitatieve verplichting notarieel heeft vastgelegd en1of op andere wijze geen
gevolg heeft gegeven aan het duurzaam zekerstellen van het nieuwe of aangepaste grondgebruik.

Cursussen en training
Artikel 82
Cursussen of trainingen zijn bedoeld om de subsidieontvanger beter in staat te stellen om de uitvoering van de
maatregelen voor zijn rekening te nemen. Een bijdrage in de kosten van dergelijke cursussen of trainingen wordt
dan ook alleen verstrekt indien de aanvrager reeds subsidieontvanger en dienstverlener is in het kader van deze
subsidieregeling, dan wel hier gelijktijdig door middel van een aanvraag gevolg aan geeft.
Artikel 83
De aanvrager kan in overleg met de veld- of themacoördinatie bezien welke training of cursus het beste is
afgestemd op zijn dienstverlenende activiteiten in het kader van deze subsidieregeling. Hjj heeft daarbij de keuze
uit het aanbod zoals opgenomen in het desbetreffende gebieds- of themacontract. Er wordt een éénmalige
bijdrage in de werkelijke cursuskosten verstrekt tot een maximum van E 500;- per cursus of training, waarbij het
aantal te volgen cursussen en trainingen niet op voorhand wordt gelimiteerd. Onder cursuskosten worden in
prlncipe alle kosten verstaan die bij het volgen van de cursus of training ten laste komen van de deelnemer.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere voolwaarden stellen aan de subsidiabele kostenposten.

Artikel 84 - 88
De aanvrager geeft
op het aanvraagformulier aan welke cursus(sen) of training(eni
- . . hij. of zij wil volgen, onder
verwijzing naar het provinciaal cursÜsprogramma en1 of gebieds- of themacontract. Ook wórdt
op
welke subsidiabele kostenposten de aanvraag betrekking heeft. In de beschikking wordt vermeldt welke
subsidiebijdrage is vastgesteld en zal worden uitgekeerd, nadat door de subsidieontvanger de bescheiden
worden toegestuurd waaruit blijkt dat de cursus of training met goed gevolg is afgesloten. Die bescheiden
betreffen een certificaat of getekende verklaring van de instantie die de cursus of training verzorgt, Tot de
bescheiden behoort ook difactuur. Zodra genoemde bescheiden door Gedeputeerde Gaten zijn ontvangen
wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald. Er worden geen voorschotten verleend.

Wiiziainq en intrekkinq
Artikel 89 - 92
Deze artikelen maken het mogelijk dat een dienstverlener gedurende een tijdvak een nieuw terrein of element
voor subsidie in aanmerkina brenat onder de reeds verleende beschikkina. Hieraan worden een aantal criteria
verbonden. Aangezien het Öm ee; verzoek tot wijziging van de beschikking gaat, blijft het tijdvak waarvoor de
subsidie is verleend ongewijzigd. De subsidie voor het nieuwe terrein of element wordt naar evenredigheid
.
vastgesteld en voor hejresierende deel van het tijdvak waarvoor reeds subsidie was verleend.
Bij een resterende looptijd van minder dan 1 jaar kan de verleende beschikking niet worden opengebroken.
Artikel 93 - 95
Deze artikelen voorzien in bepalingen in geval van overdracht van het duurzaam gebruiksrecht of eigendom van
gebieden, terreinen en elementen aan derden.
Bij overdracht kan de subsidieverlening worden ingetrokken of genoemde derde kan de subsidieverplichtingen en
de daaruit voortvloeiende rechten overnemen. Bij intrekking wordt de subsidie voor onderhoud en inzet van grond
(indien sprake is van opbrengstderving) in principe vastgesteld over het tijdvak tot aan het moment van
overdracht, en naar evenredigheid ten opzichte van de bijdrage als genoemd in de beschikking. Uitgangspunt
hierbij is dat de subsidieontvanger zich heeft gehouden aan de pakketvoorschriften ten aanzien van onderhoud
en de inzet van grond gedurende dat deel van het tijdvak, en daadwerkelijk in die jaren een dienst heeft geleverd
en kosten heeft gemaakt om aan zijn verplichtingen te voldoen. In geval van subsidie voor de inzet van grond op
basis van grondwaardedaling, en alleen indien de dienstverlener, dan wel de eigenaar, tevens de
subsidieontvanaer is die het duurzaam aebruiksrecht overdraaai. wordt de totale subsidie vastaesteld en
uitbetaald aan de huidige subsidieo~tv&~er.Immers door de iekerstelling is het nieuwe of aaigepaste
arondgebruik onomkeerbaar, en daarmee wordt het de eigen verantwoordeliikheid van de huidiae dienstverlener
Öf eigenaar om de grondwaardedaling te verrekenen bij de overdracht op een derde, Wil een derde de
subsidieverplichtingen en rechten overnemen dan dient deze dit, bij voorkeur in overleg met de veld- of
themacoördinatie, tijdig en schriftelijk bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
Artikel 96 - 100
Bij overlijden van de subsidieontvanger zullen de uit de subsidieverlening voorhlloeiende rechten en plichten in
beginsel overgaan op de erfgenamen, tenzij deze binnen uiterlijk 3 maanden te kennen geven hiervan af te willen
zien. In dat geval wordt de subsidieverlening stopgezet en de subsidiebijdrage vastgesteld op gelijke wijze zoals
toegelicht bij de artikelen 94 en 95. In geval van onteigening of verkoop aan een overheidsinstantie ten behoeve
van de realisatie van een maatschappelijk doel, wordt de subsidieverlening ingetrokken en ook vastgesteld
overeenkomstig artikel 96.
Werken ten algemene nutte
Artikel 101 - 104
Het kan voorkomen dat een dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen doordat werkzaamheden ten
algemene nutte op (een deel van) het terrein of element worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de aanleg van
elektriciteit- of gasleidingen. Indien de dienstverlener hierdoor tijdelijk of geheel niet meer aan de verplichtingen

kan voldoen wordt de aanvraag tussentijds beëindigd of verkleind. Het kan ook voorkomen dat de dienstverlener
voor de periode van de werkzaamheden vrijgesteld wordt van zijn verplichtingen, uiteraard wordt over deze
periode ook geen vergoeding uitgekeerd,

Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 105
Een aanvrager die een uitvoeringsprogramma voor een gebied of thema wil laten opstellen door een
samenwerkingsverband en in aanmerking wil komen voor een subsidiebijdrage in de planvorming, kan bezwaar
maken tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op de ingediende aanvraag, of de vaststelling van de
subsidiebijdrage. Het bezwaar kan zowel betrekking hebben op het onthouden van goedkeuring aan gebied of
thema, dan wel inhoud van het programma, dan wel de hoogte van de vergoeding. Door Gedeputeerde Staten
wordt binnen 10 weken een beslissing op het bezwaar genomen.
Een aanvrager die in het kader van deze subsidieregeling in aanmerking wil komen voor subsidieverlening op
één of meerdere van de onderdelen aanleg, onderhoud, inzet van grond, of cursussen en training, kan bezwaar
maken tegen het besluit van Gedeputeerde Staten op de ingediende aanvraag. Het bezwaar kan zowel
betrekking hebben op het onthouden van goedkeuring op inhoudelijke gronden, dan wel de hoogte van de
vergoeding. Alvorens bezwaar te maken kan de aanvrager advies inwinnen of een toelichting vragen bij de veldof themacoördinatie.
Gedeputeerde Staten kan een persoon of instantie belasten met de afwikkeling van de ingediende bezwaren.
Door Gedeputeerde Staten, danwel de belaste persoon of instantie wordt binnen 10 weken een beslissing op het
bezwaar genomen, gehoord hebbende de motivatie van het CAK, en de mening van de veld- of
themacoördinaiie.
Artikel 109
De regeling 'Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Onderdeel Diensten' is formeel ingetrokken.
~ubsidieaänvra~en
tot aan de intrekkingsdatumof reeds afgegeven beschiitkingenworden opbasis van de
voorwaarden uit de ingetrokken regeling beoordeeld en gecontroleerd.

Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,
vastgesteld bi; besluit van Gedeputeerde Staten van i 6 december 2008, nr. 1475112

Bijlage B
Model maatregel hoofdaders, behorende bij
Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

BIJLAGE B
Model maatregel hoofdaders
behorende bij het Groen Blauw StimuleringskaderNoord-Brabant
Algemeen
Het Groen Blauw Siimuleringskader is opgebouwd uit maatregelen, thema's en (maaiwerkjpakketten, In deze
bijlage wordi nader invulling gegeven aan de maatregel hoofdaders.
De hoofdaders bestaan uit de Ecologische verbindingszo&es (EVZ's) zoals aangewezen op de plankaarfen van
het Streekplan, dan wel uit Multifunctionele hoofdaders (MFH's) die door het samenwerkingsverband in het
uiivoerinasoroaramma
kunnen worden aangewezen
- ,
De hoofdaders moet qua inrichting en maakoering passen bij de schaal en maai van hei desbetreffende
landschapsiype. Als dragers van deze structuur zijn bijvoorbeeld waterlopen geschikt, maar ook brede
r~i~testroken'in
open laidschap of brede graansiroken. D e hoofdaders maken bij uitstek het combineren van
natuur, waterbeheer en recreatieve ontsluiting mogelijk.
Doelstelling
Het realiseren van hoofdaders in het landelijk gebied door middel van een actieve betrokkenheid van particulieren
en agrariërs. Dit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van hei platteland in landschappelijk, ecologisch,
recreatief en sociaal-economisch opzicht.
De aanvrager maakt vrijwillig de keuze voor het omzetten van zijn landbouwgrond in natuur of recreatie, waarbij
juisi ook een combinatie van funciies per hoofdader mogelijk is, bijvoorbeeld hei realiser..an van
natuurontwikkeling,waterdoeisieliingen en recreaiief medegebruik.
Werkwijze
Toekomsivisie oer hoofdader
Uitgangspunt is dat voor elke hoofdader een toekomstvisie is vastgesteld, of wordt vasigesield alvorens
dienstverlenin~van toepassing kan zijn. Ten behoeve van de uitvoering van de toekomstvisies kan GS besluiien
tot standaardiierina van de realisatie van hoofdaders in zoaenaamde maatwerkoakketten.Biivoorbeeld de
maaiwerkpakkettenmoeraszone, of nat kralensnoer, zoals-reeds opgenomen in'het door de provincie en
waterschaopen bii de reaiisaiie van Ecoloaische verbindingszones gehanteerde handboek "Groene Schakels"
Op het moment diieen toekomstvisie voor een bepaalde hoofdadir nog ontbreekt, is het mogelijk dat een
derqeliike visie door de aanvragers zelf wordt opgesield en hei uitgewerkte aanleg- en onderhoudsplan
vergezeld. Essentieel is dat deze visie wordt goedgekeurd door de verantwoordelijke organisaiies, zoals
waterschappen en provincie en in overleg mei de veld- en1of themacoördinatie wordt opgesteld.
~~

~

~

Aanleq- en onderhoudsplan
De initiatiefnemers (aanvragers) die een hoofdader willen realiseren, stellen al dan niet in gezamenlijkheidi, een
aanleg- en onderhoudsplan op, en dienen dai in bij de uitvoeringsorganisaiie, In het bedoelde plan worden,
minimaal de volgende onderdelen nader uitgewerkt (aitikel 49 van de regeling):
a. de uit ie voeren werkzaamheden;
b. de oppervlakie waarop, het aantal, of de lengte en breedte waarover die werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd (ha/m'/mzlstuksj;
c. de moiivering voor het treffen van die werkzaamheden;
d. de met de werkzaamheden beoogde situaiie van gebied, terrein of element;
e. de periode waarin de aanleg zal worden uitgevoerd en een daarbij behorende planning;
f. een gespecificeerde begroting én een beialingsriime van voorschotten;
g. een topografische kaait, van ten hoogste 1:10.000, met daarop aangegeven de gebieden, terreinen en
elementen waar de onderscheiden werkzaamheden zullen worden getroffen.
Ad c.
Als onderdeel van voorschriíi c dient te worden aangegeven wat de relatie is met de vasigesielde toekomstvisie.
i Gezamenlijk wil in dit gevai zeggen: een bundeiing van individueie aanvragen, welke inhoudelijk op de toekomstvisie en op
elkaar zijn afgestemd.

Ad e.
Conform artikel 45, lid b, bedraagt de aanlegperiode maximaai 3 jaar.
Ad f.
In gevai het aanleg- en onderhoudsplan een collectief karakter kent, moet uit de begroting blijken welke kosten
door welke aanvrager worden gemaakt en aangevraagd. De begroting kan dus worden beschouwd ais een
optelsom van een aantal individuele aanvragen. Eenmalige, collectieve kosten, zoals kosten voor planvorming en
onderzoek, worden hierbij over de begrotingen van de individuele aanvragers verdeeld naar raio van de inbreng
in grondlterreinen in net totale plan.
Vergoedingen
Voor de realisatie van nieuwe hoofaaders zijn de voigende vergoedingen van toepassing:
Aanleg:
conform paragraaf 5.2 van de regeling.
- Onderhoud:
conform paragraaf 5.3 van de regeling.
Voor de hoofdaders worden indien mogeiijk de pakketten van de maatregel iljne dooradering toegepast
(bijlage C). Op het moment dat voor een hoofdader specifieke onderhoud gewenst is, maar hiervoor (nog)
geen pakket is ontwikkeld wordt de vergoeding voor het onderhoud opgebouwd confom de uitgangspunten
zoals vastgeiegd in de Catalogus Groenbiauwe Diensten. Deze vergoeding wordt getoetst aan de catalogus
en zonodig voorgelegd aan een commissie van deskundige die op de juiste toepassing van de Catalogus
toezien.
- Grond:
conform paragraaf 5.4 van de regeling.
Een vergoeding op basis van waardedaling omdat sprake is van definitief en geheei gewijzigd grondgebruik.

Voor het onderhoud van bestaande hoofdaders is de voiaende verooedino van toeoassina:
"
Onderhoud:
conform paragraaf 5.3 van de-regeling.
Voor de hoofdaders worden indien mogelijk de pakketten van de maatreael
" fijne
. dooraderina ioeaepast
(bijlage C). Op het moment dat voor een hoofdader specifiek onderhoud gewenst is, maar hiervoor (nog)
geen pakket is ontwikkeld wordt de vergoeding voor het beheer opgebouwd conform de uitgangspunten
zoals vastgelegd in de Catalogus Gmenblauwe Diensten. Deze vergoeding wordt getoetst aan de catalogus
en zonodig voorgeiegd aan een commissie van deskundige die op de juiste ioepassing van de Catalogus
toezien,

Deze bijlage behoort bij de Sunsidieregelmg broen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,
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LANDSCHAPSPAKKETTEN
Hakhoutsingel
Bossingel
Elzensingel
Hakhoutbosje
Griendje
Klein bosje
Struweelhaag 6 jaar
Struweelhaag 12 jaar
Knip- en scheerheg
Landschapsboom als solitair
Landschapsboom in bomenrij of boomgroep
(geen agrarisch medegebruik)
Landschapsboom in bomenrij of boomgroep in grasland
Knotboom
Hoogstamfruitboomgaard
Amfibieënpoel
Weidevogelpoel
Natuuroever riet
Natuuroever nat grasland

RANDENPAKKETTEN
RI

Bloemrijke rand

R2

Kruidenrijke zoom

R3

Graslandflora- en faunarand

R4

Akkerflora- en faunarand

Landschapspakket LIA: Hakhoutsingel
Wat is een hakhoutsingel?
P Het is een vrijliggend lijnvormig aaneengesloten landschapselement, met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen enlof struiken met een bedekking van minimaal 90%, dat als
hakhout wordt beheerd.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

9 Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
9 Tenminste 90% van de stobbes van het element wordt als hakhout beheerd en de diameter van
het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de
hakhoutstoof;
P Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
P Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
9 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
P Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
P Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
P Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

Landschapcpakket L I B : Bossingel

/

Wat is een bossinaet?
> Het is een ;rijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

>

>
>
>
>
>
>

Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

l

Landschapspakkef L2: Elzensingel
Wat i s een elzensingel?
P Het is een vrijliggend, lijnvormig en enkelrijig landschapselement,met een minimale bedekking
van 80% van aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken,
waarvan tenminste 50% bestaat uit Zwarte els, dat als hakhout wordt beheerd.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

>

Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed;

P De diameter van de stammen (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30
P

P
P

P

>
P

meter boven de hakhoutstoven. Per 100 meter element mogen gemiddeld maximaal 10
overstaanders gehandhaafd worden;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beqinsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

Landschapspakket L3: Hakhoutbosje

1

Wat is een hakhoutbosje ?
Het is een vrijliggend vlakvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van
inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80% dat als hakhout wordt
beheerd.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;
Minimaal 80% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiekéénmaal in de 10-20 jaar- vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerd afgezet;
De diameter van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30
meter boven de hakhoutstoof. Per are mogen maximaal 2 overstaanders gehandhaafd
worden;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een ctobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt vooriKomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

l

Landschapspakket L4: Griendje
Wat is een griendje?
F Het is een vrijiiggend viakvormig landschapselement met een bedekking van minimaal 80%,
dat voor tenminste 80% bestaat uit inheemse wilgensoorîen en als hakhout wordt beheerd.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

F

P
F
F

P
P

F

P
P

Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;
Minimaal 80% van de opperviakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiekgemiddeid éenmaal per 4 jaar- vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerdafgezet;
De diameter van het hakhout is maximaal 10 cm op 0,50 meter boven de hakhoutstoof;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in element verwerkt worden;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maal
plaats vinden.

l

l

Landschapspakkef L5: Klein bosje
Wat i s een klein bosje?
> Het is een vrijliggend vlakvorming landschapselement met een opgaande begroeiing van
inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80%.

I
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

>
P

>
P
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Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

l
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Landschapspakket L6.4: Sfruweelhaag 6 jaar

/ Wat i s een struweelhaag ?

l

>

Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.

ll Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
P

>
P

>
>
>

>

Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter
breed;
Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 6 jaar op tenminste 'i meter
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar
worden teruggesnoeid;
Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element
worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

1
1
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Landschapspakket L6B: Struweelhaag 12 jaar

l

Wat is een struweelhaag ?
L Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

1

L Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter
breed;
Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 12 jaar op tenminste 1 meter
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar
worden teruggesnoeid;
L Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
L Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
L Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
P Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf:
L Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
L Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen lnovember en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

>

l1

Landschapspakkel L7: Knip- en scheerheg
Wat i s een knip- en scheerheg?
Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van
inheemse bomen- en struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P
B
B
P

B
P

Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter
breed;
Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of
geschoren en de haag heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal 1 meter;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart.

l

Landschapspakket L8A:Landschapsboom als solitair
Wat is een solitair?
> Een solitaire landschapsboom is een alleenstaande inheemse loofboom, niet zijnde een
knotboom, die doorgaans in een vrij grote, open ruimte staat. In geval er langs een
perceelsgrens of in een groep minder dan 10 bomen staan worden alle bomen als solitaire
boom beschouwd. De boom staat niet in een ander landschapspakket waarbij de
beheersvergoeding gerelateerd is aan de Oppe~lakte(zoals houtsingel en hakhoutbosje).

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
> De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de
top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt;
> Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken
onder de kronen van de bomen;
> Bij beweiding van de aanliggende gronden is bij soilitaire bomen langs een perceelsgrens
een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van het
element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan stammen van het element
zelf. Indien de boom in een beweid perceel staat is rond de boom een raster aanwezig op
1,5 meter uit de voet van de stam.
> Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
P Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
Indeling pakket:
L8A1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm
L8A2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >ZO-60 cm
L8A3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >G0 cm
Diameter bomen:
Alle bomen worden individueel gemeten. Op basis van de diameter wordt de boom in een
klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de klasse waarin de boom valt.

1

Landschapspakket L8B: Landschapsboom in bomenrij of boomgroep
(geen agrarisch medegebruik)
Wat is een bomenrij?
P Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde knotbomen,
die meestal van ongeveer gelijke leeftijd zijn. Een laan is een specifieke vorm van een
bomenrij. Er is sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer rijen
bomen in een regelmatig plantverband gepiant zijn.
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een
langgerekte en relatief smalle zone zonder agrarisch gebruik.
Wat i s een boomgroep?.
3 Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kronen
lijken een geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter. De grond
onder de bomen kent geen agrarisch gebruik.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
3 De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top)
na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt;
3 Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de strook zonder agrarisch gebruik
worden verwerkt;
3 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken onder
de kronen van de bomen:
3 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
P Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan
stammen van het element zelf;
9 Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen,
P Snoe~werkzaamhedenworden alleen verricht In de penode tussen 1 augustus en 15 maart

I
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Landschapspakket L8C: Landschapsboom in bomenrij of boomgroep
in grasland
Wat is een bomenrij?
D Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde
knotbomen, die meestal van ongeveer gelijke leeftijd zijn. Een laan is een specifieke vorm
van een bomenrij. Er is sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer
rijen bomen in een regelmatig plantverband geplant zijn.
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een
grasland.
Wat is een boomgroep?.
Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kronen
lijken een geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter. De
onderbegroeiing van de boomgroep bestaat uit grasland.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
D De onderbegroeiing bestaat uit grasland en het grasland mag in landbouwkundig gebruik zijn;
3 De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de
top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt;
3 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken
onder de kronen van de bomen;
De stammen van de bomen mogen niet of in zeer beperkte mate beschadigd worden door
vraat door vee. Jonge bomen moet beschermt zijn door een boomkorf. De boomkorf mag niet
bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
3 Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
D Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
Indeling pakket:
L8C1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm
L8C2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm
L8C3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >60 cm
Diameter bomen:
- Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter wordt
het gehele element in één klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin het gehele element valt.
Aantal te subsidiëren bomen
- Bij een bestaande bomenrij wordt voor maximaal 20 bomen per 100 meter een vergoeding
verstrekt. De dikste 20 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterklasse.

handschapspakket L9: Knofboom
Wat is een knotboom?
P Inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,5 meter beven
maaiveld wordt afgezet (geknot) en als solitair, in een groep of rij voorkomt op of langs
landbouwgronden.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P

De boom wordt periodiek geknot; knotwilgen en knotpopulieren minimaal 'i maal per 5 jaar en
andere knotbomen minimaal 1 maal per 8 jaar.
P Bij versnipperen van het takheut mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
P Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
P Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacebskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
P Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf:
P Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
> Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
indeling pakket
L9A: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 30 cm
L9B: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >30-60 cm
L9C: gemiddeide diameter bomen op 130 cm boven maaiveld > 60 cm
!

Diameter bomen:
Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter wordt
het gehele element in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin het gehele element valt.
Aantal te subsidiëren bomen:
- Bij een bestaande knotbomenrij wordt voor maximaal 33 bomen per 100 meter een vergoeding
verstrekt. De dikste 33 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterklasse.
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Landschapspakket LIO: Hoogsfamfruitboomgaard
Wat i s een hoogstarnfruitboorngaard.
> Een boomgaard met hoogstamfruitbomen ( appel, peer, pruim,kers), waarvan de kroon op een
hoogte van minimaal 150 centimeter boven de stamvoet begint en waarvan de
onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

>
>
>

Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;
De onderbegroeiing wordt als grasland beheerd;
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaai per 2 jaar gesnoeid. Andere
soorten enkel vormsnoei indien nodig;
> Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbebehandeling;
P Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen;
> Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
> Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.
Indeling pakket:

/ LIOA: gemiddeide diameter bomen op 130 cm boven maaiveid < 20 cm

/

LIOB: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveid >Z0 cm
Diameter bomen:
Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter wordt
het gehele element in één klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin het gehele element valt.

1

Landschapspakkef Lf 7: Amfibieënpoel
Wat i s een amfibieënpoel?
F Een amfibieënpoel is een natuurelement dat niet aansluit op een waterlooplsloot en gevoed
wordt door grond- enlof regenwater en waarvan in de winterperiode het natte 0ppeNlakte voor
tenminste 80% bestaat uit open water.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water +
taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van de
poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bioemrijk grasland1
ruigte).
3 De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 meter;
incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen;
F Maximaal 25% van de 0ppeNlakte van de oever is begroeid met houtige gewassen;
3 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan;
3 Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee;
3 In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eendeniganzen in gehouden of
geiokt worden;
> De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van minimaa
75%.
> Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Indeling pakket:

F

L1 I A : oppervlakte poel 100- 300 m2
L1 1B: oppervlakte poel >300 m2

l

Landschapspakket L12: Weidevogelpoel

!

Wat is een weidevogelpoel?
Een weidevogelpoel is een natuurelement met een slikkige rand dat gevoed wordt door grond- ,
enlof regenwater en waarbij in de winterperiode het natte oppervlakte voor tenminste 80%
bestaat uit open water.

i

1
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

1

>

Het element is tenminste 5 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water +
taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van de
poel mag bestaan uit landbietoop zender regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk grasland1
ruigte)
> Afstand tot bebouwing of opgaande bomen bedraagt minimaal 100 meter;
> Het eiement heefl zeer fiauwe oevers met een talud van minimaal 1:10;
> De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 meter;
incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvaiien;
> Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het eiement is niet toegestaan;
> Op de oever komt geen begroeiing van inheemse bomen enlof struiken voor;
> Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee;
> De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten, mniet zijnde bomen of struiken,
met een bedekking van minimaal 75%.
b ~chonin~swerkzaamheden
verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Indeling pakket:

/ L12A: oppervlakte poel

> 500 m2-< 1000 m2
1 L12B: oppervlakte poel >l000 m2

l

Landschapspakket 613: Natuuroever riet
Wat is een natuuroever riet?
)i Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, in de
vorm van een plas- of drasberm, waarvan de vegetatie voor tenminste 50% uit riet enlof
lisdodde bestaat.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

3

)i

P
3
3

)i

De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een oever langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 25 meter;
De oever wordt minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaai per 2 jaar gemaaid en bij
elke maaibeurt mag maximaai 50% van de oppervlakte gemaaid worden (gefaseerd
maaibeheer);
De oever wordt niet beweid. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop op het droge deel van het talud;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 1 oktober en 1 maart.

Landschapcpakket L74: Natuuroever nat grasland

Wat is een natuuroever nat grasland?
P Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, in de
vorm van een drasberm of flauwe oever, waarvan de vegetatie bestaat uit inheemse
plantensoorten van natte graslanden en ruigten.

l

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een oever langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 25 meter;
P De flauwe oever heeft een talud van minimaal 1:3;
P De oever wordt niet beweiden bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
P De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht;
P Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop op het droge deel van het talud;
P De oever wordt 1 maal per jaar na 16 juni gemaaid en het maaisei wordt afgevoerd.

l

Randenpakkef R I : Bloemrijke rand
Wat bloemrijke rand?
Een bloemrijke rand is een aaneengesloten rand langs een perceelrand of landschapspakket
met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die jaarlijks
gemaaid wordt.

1
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

k
2.

F
2.
2.

2.

De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 25 meter;
De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator samengesteld mengsel
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat
er reeds 10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn.
De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht;
De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.

l

i

Randenpakket R2: Kruidenrijke zoom
Wat i s een kruidenrijke zoom?
Een kruidenrijke zoom is een aaneengesloten rand met extensief onbemest hooilandlruigte
bestaande uit een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden
(inclusief braam) met een minimale bedekking van 80% langs een landschapspakket.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

>

>
>
>
>
>
>

De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone echter een breedte
van ten hoogste 25 meter;
De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator samengesteld mengsel
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat
er reeds 10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn.
De rand wordt minimaal 1 maal per 5 jaar en maximaal 1 maal per 2 jaar gemaaid waarbij niet
meer dan de helft van de oppervlakte wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Maaien is
niet toegestaan tussen 1 april en 1 september;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop ;
De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel eniof - bagger opgebracht;
De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf

ll

Randenpakket R3: Graslandflora- en faunarand

/ W a t i s een graslandflora- en faunarand?
> Een graslandflora- en faunarand is aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel
(bramen enlof inheemse struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en
kruiden

l

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een iengte van

>
P
P
P

>

tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 25 meter;
De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoordinator samengesteid mengsel
met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat
er reeds 10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn.
De rand wordt minimaal 1 keer per 5 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
De rand wordt niet bemest en er wordt geen siootveegsel enlof - bagger opgebracht;
De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende iandbouwperceel bevindt;
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pieksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
~

P

~

~

~

1

Randenpakkef R4: Akkerflora- en faunarand

i

:

Wat is een akkerflora- en faunarand?
F Een akkerflora- en faunarand is een aaneengesloten rand die jaarlijks ingezaaid wordt met
granen, niet zijnde mais, of een akkerrandenmengsel.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P

F

>
>
F

De rand heeft een breedte van tenminste 6 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter;
De rand wordt jaarlijks ingezaaid met een zomergraan of een mengsel van zomergranen
(zomergerst, zomertatwe, zomerrogge of haver), of een speciaal, in samenspraak met de
veldcoördinator, samengesteld akkermengsel of met een wintergraan of een mengsel van
wintergranen (wintertarwe, winterrogge, triticaie, wintergerst). De hoeveeiheid zaaizaad is
maximaal 50% van wat normaal bij een agrarische bedrijfsvoering wordt gehanteerd.
Het gewas wordt niet geoogst. Een akkerrand met zomergraan of een akkerrandenmengsel
blijft in de winter staan en wordt pas in het daaropvolgende voorjaar ondergewerkt;
Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen is
niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid:
De rand wordt niet gebruikt ais pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot.

i
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i

Actief Randenbeheer Brabant
l

Pakket AR6

i

- bouwland

I Wat is een actief randenbeheerstmok o p bouwland?
9 Een rand iangs een watervoerende sloot met als doei emissiebeperking van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar
agrobiodiversiteitsontwikkeiing plaatsvindt.

l

i Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

l

//

9 De rand is 4 meter breed;
9 Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddeien
9

9
9
9
9

9

>
>
9

worden gebruikt.
Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,
Jacobskruiskruid en paardestaart) is pieksgewijs en driftvrij toegestaan;
Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan;
Slootmaaisei dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen;
Randen dienen te worden ingezaaid met een grasmengsel in het Ie
jaar van deelname voor 1
mei van dat jaar;
Randen moeten 6 jaar blijven liggen. Na toestemming van Gedeputeerde Staten mag de rand
in bijzondere situaties omgefreesd en heringezaaid worden, danwel meerdere keren per jaar
gemaaid worden;
Randen op bouwlandperceien dienen in de eerste 3 jaar te worden verschraald door de rand
minimaal 2 keer per jaar te maaien in de periode 15 juni tot 1 oktober en het maaisel af te
voeren van de rand binnen 7 dagen;
Randen op bouwiandperceien mogen na 3 jaar nog maar 1 keer per jaar gemaaid worden in
de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisei afgevoerd dient te worden binnen 7
dagen;
Deelnemende randen op bouwlandpercelen van voor 2005 mogen vanaf 2007 nog maar 1
keer per jaar gemaaid worden in de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisei
afgevoerd dient te worden binnen 7 dagen;
De rand kan incidenteei gebruikt worden voor slootonderhoud en ten behoeve van de
bereikbaarheid van de gewassen op percelen.

l

1

Actief Randenbeheer Brabant

-

Pakket A RB grasland

Wat is een actief randenbeheerstrook op grasland?
P Een rand langs een watervoerende sioot met ais doel emissiebeperking van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater (inclusief talud) waar
agrobiodiversiteitsontwikkelingplaatsvindt.

Actief randenbeheerstrook langs grasland

Actief randenbeheerstrook langs grasland

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

P
P
P

>
>
P
P

De rand is 4 meter broed;
Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische besbijdingsmiddelen
worden gebruikt;
Chemische bestrijding van probieemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,
Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan;
Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan;
Siootmaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen;
Randen op graslandpercelen dienen beweid te worden danwel minimaal 1 keer per jaar
gemaaid te worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
Maaien en afvoeren van het maaisel dient plaats te vinden voor 1 oktober van het
desbetreffende subsidiejaar;
Randen op grasiand mogen niet gescheurd en (herjingezaaid worden.
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RECREATIEPAKKETTEN
W1

Wandeipad over boerenland

W2

Onverharde w e g met bloemrijke bermen

W3

Onverharde w e g met bloemrijke bermen en bomen

1

Recreafiepakkef W I : Wandelpad over boereniand
Wat is een wandelpad over boerenland?
4 Een wandeipad over boerenland is een toegankelijk pad voor wandeiaars dat over agrarische
gronden loopt.

l

boerenland

l
l

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
Het wandeipad heefi een breedte van tenminste 1 en ten hoogste 3 meter, bij struinpaden
(bijvoorbeeld dwars over een weiiand) wordt uitgegaan van een breedte van 3 meter;
4 Het wandeipad vormt een onderdeel van een doorgaandeeniof openbare wandeltructuur;
4 Het wandelpad moet opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang;
3 Het wandeipad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
3 Naast (paraliel aan) het wandeipadenpakket kan een van de ranaenpakketten worden
afgesloten.
Collectiviteit
3

Ten behoeve van de aanleg van nieuwe (onderdelen van) wandeiroutes wordt door een trekker of
aanspreekpunt een inrichtings- en beheerplan opgesteld, waaruit blijkt:
4 Welke route het wandeipad volgt;
3 Op welke punten de route aansluit op bestaande routestructuren;
4 Welke grondeigenaren enlof gebruikers betrokken zijn bij de realisatie van de route en welke
afspraken zijn gemaakt met de eigenaren van routes waarop de nieuwe route aansluit;
3 Dat betrokken grondeigenaren eniof -gebruikers verkiaren in te stemmen met de reaiisatie
van de route, eventueel versterkt met een "wandeicontracl";
4 Op welke wijze het wandelpad beheerd wordt, met andere woorden: wie welk deel van de
vergoeding ontvangt;
3 Welke partij ais aanspreekpunt fungeeri voor derden;
4 Voor welke termijn de gemaakte afspraken geiden;
> Welke voorzieningen getroffen worden en wat de bijbehorende kosten zijn;
4 Op welke wijze bekendheid wordt gegeven aan het wandelpad.

1

Recreatiepakket W2: Onverharde weg met bloemrijke bermen

i

Wat is een onderverharde weg met bloemrijke bermen?
P Een onverharde weg met bloemrijke bermen is een zandweg of weg met halfverharding met
aan een of beide zijden een berm met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse
grassen en kruiden die jaarlijks gemaaid wordt. Verspreid kunnen struiken of bomen aanwezig
zijn maar niet voldoende om aan de eisen van het andere zandwegpakket te voldoen.

1

i

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

9 De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12

1

I

meter en een lengte van tenminste 25 meter;
9 De berm wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen
15 dagen na het maaien afgevoerd; de eerste maaibeurt vindt plaats na 1 juli. De periode tussen
twee maaibeurten is minimaal 3 maanden.
9 De berm wordt niet bemest en er wordt geen siootveegsel eniof - bagger opgebracht;
9 De berm wordt niet beweid en b6 beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende iandbouwperceel bevindt;
P Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is niet toegestaan m.u.v.
l
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid;
l
l

Recreafiepakkef W3: Onverharde weg met bomen
Wat is een onverharde weg met bomen?
3 Een onverharde weg met bomen is een zandweg of weg met halfverharding met aan een of
beide zijden een berm met een rij inheemse bomen. Per 25 meter zandweg zijn er minimaal 3
inheemse bomen met een doorsnede van minimaal 20 cm aanwezig.

1

i

l

/ Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
l

l

P

De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12
meter en een iengte van tenminste 25 meter;
P De bomen worden periodiek gesnoeid, waarbij de kroon (onderste tak tot de top) na het snoeien
altijd langer is dan de lengte van het takvrij stamstuk;
3 Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de berm worden verwerkt;
3 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) mag er geen vuur
gemaakt worden op in of binnen 5 meter vanaf het element;
3 De berm wordt maximaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaicel wordt binnen 15 dagen na het
maaien afgevoerd; de maaibeurt vindt plaats na 1 juli.
3 De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht;
3 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddeien in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houisoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een siobbenbehandeling;
3 De berm wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende iandbouwperceei bevindt.
3 Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.

/
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Bijlage F
Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij
Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

BIJLAGE F
Vergoedingsystematiek en -grondslagen
behorende bij het Groen blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

1. Inleiding
Het Groen Blauw Stimulerinaskaderformuleert maatreoelen die door aarariërs
en pafliculieren als dienst kunnen
"
worden gerealiseerd. Deze (ttaatregel)pakketten bestaan uit een combinatie van "oorschriften voor aanleg,
onderhoud en inzet van grond. Bii toepassing als dienst kan hiervoor een vergoeding worden verkregen.
vergoedingen.
Uitgangspunt is hierbij zÖ veel mogelijk
De vergoedingsystematiek voor het Groen blauw Stimuleringskader is gebaseerd op de regels welke de
Europese Unie voorschrijft voor steun voor verbintenissen op het gebied van milieumaatregelen in de landbouw
en zoals in Nederland nader zijn uitgewerkt in de Nederlandse Catalogus Groen Blauwe Diensten.

2. Vergoedingen
In de vergoedingsystematiek wordt uitgegaan van drie verschillende vormen van dienstverlening: (1) aanleg, (2)
onderhoud en (3) inzet van grond. Daarnaast kunnen deelnemers aan de regeling in aanmerking komen voor een
vergoeding van kosten voor~cursussenen opleiding.

2.1 Aanleg
Uitgangspint voor de toepassing van nieuwe pakketten is een reële vergoeding van de aanlegkosten. De
dienstverlener maakt zelf de keuze of de werkzaamheden worden uitbesteed of in eigen beheer worden
uitgevoerd. De volgende kosten kunnen worden vergoed:
Plankosten
Maximaal 20% van de totale uitvoeringskosten mag aan planvorming worden besteed. Hieronder wordt verstaan
het opstellen van een inrichtingsplan, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek etc.
Arbeidskosten
De tijdnormen voor de werkzaamheden bij aanleg worden ontleend aan "Het Groene Boek; Tijdnormen aanleg en
onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens de RAW-systematiek" van het
Instituut voor Milieu- en Agritechniek, IMAG B.V. Het gehanteerde uurloon voor eigen werkzaamheden is bepaald
op €27.50 per uur conform de CAO bedrijfsverzorging.
Overige kosten BTW
De vergoedingen voor loon- en overige kosten worden berekend inclusief BTW voor zover verrekening door de
aanvrager niet mogelijk is.
Bij de vergoeding van aanleg wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat voor aanleg kleiner dan 1 hectare
normkosten worden gehanteerd. De normkosten die worden gehanteerd bij aanvragen kleiner dan 1 hectare zijn
genoemd in tabel 1.

2.2 Onderhoud
De vergoeding voor het onderhoud van de gerealiseerde pakketten is een jaarlijkse vergoeding gedurende de
(zesjarige) looptijd van de beschikking, Per pakket is een vergoeding vastgesteld waarbij rekening is gehouden
met de benodigde arbeidskosten, materiaal- en materieelkosten. De vergoedingen worden berekend inclusief
BTW, omdat het merendeel van de onderhoudsvergoedingenwordt uitgekeerd aan particulieren en agrarische
ondernemers die de BTW niet kunnen verrekenen.

Tabel 1 Normbijdragen voor aanleg pakketten fijne dooradering (oppe~lakte< 1 hectare)

Onderdeel
Aanleg beplantingen*
aanplant bosplantsoen;
conventioneel geteeld en nlherkomst (excl. dijktaluds)
aanplant bosplantsoen;
conventioneel geteeld en nlaanplant laanbomen cat A
aanplant laanbomen cat B
aanplant laanbomen cat C
aanplant knotwilgenstek

norm per eenheid
inclusief BTW

eenheid

norm per eenheid
exclusief BTW

l

i

stuks

€1,56

€ 1,25

stuks
stuks
, stuks
stuks
/stuks

€2,34

€ 1,88

€53,26
€56,55
€ 9,79

€45,78
€49,90
€8,61

Meter

€4,16

€330

meter

€ 3,41

, €2,86

meter

€ 8,78

1'

stuks
stuks

€17,59
E 46,26

l

l

plaatsen veeraster; palen op 4
meter afstand en 2 puntdraden
plaatsen elektrisch veeraster;
palen op 10 meter afstand en
2 draden
plaatsen schapenraster; palen
op 3 meter en zwaar
gelijkmatig ursusgaas van 100
cm hoogte
piaatsen boomkorf; type
schaap
.plaatsen boomkorf; type rund

l

/

i

eenheid

€ 535

Aanleg randen- en
wandelpakketten
Cultivateren
Eggen
Frezen
Ploegen
Inzaaien

€1,71
€2,83
€ 3,30
€4,33
€1,33

1
aankoop randenmengsel
voorzieningen wandelpaden
zoals slagboom, bruggetje,
poortje, bebording e.d.
Overige kosten
legeskosten t.b.v.
aanlegvergunning pakket
grondonderzoek t.b.v. aanleg
pakket

f 4,50

~

are
are
are
are
are

~

Werkelijke kosten (max. €
1000,OO per ha)

I

stuks

€7,00

norm per eenheid
exclusief BTW

I inclusief BTW

Aanleg poelen en
natuuroevers
ontgraven poellnatuuroever en
verwerken vrijkomende grond , m3

!
€14,78
€ 38,88

1 norm per eenheid

Onderdeel

€ 1,44

€
€
€
,€

2,38
2,77
3,64
?,l2

i

1 Werkelijke kosten

werkelijke kosten

Werkelijke kosten

/werkelijke kosten

Werkelijke kosten

I

werkelijke kosten

1

i

I Werkelijke kosten

I

Tabel 2 Tarieven voor BEHEER pakketten maatregel fijne dooradering en BEHEER pakketten
maatregel vergroten recreatief medegebruik agrarisch cultuurlandschap
.-.

7
Pakketcode

Naam pakket

Landschapsboom

L8A2, L882
en L8C2
L8A3, L8B3
en L8C3
L9A

/

/

Landschapsboom
Knotboom

/

1

1

1 L9B

Knotboom
Knotboom

i L9C
l

Hoogctamir~itboom
.
- .. .
hoogsiarnfruitooom
-.
....

.,,

cm
Diameter stam >20 cm60 cm

l

bijdrage per
eenheid

1

€2,92

Eenheid

1

per boom per jaar

Diameter stam > 60 cm / W 7 2
Diameter stam < 30 cm i €2.35
l Diameter stam 30-60 /
€6,48
cm
j Diameter stam > 60 cm
W54
1 Diameter stam < 20
cm
1 €4,67
Diameter stam >20
€1 3,86
€39,30
opp. 100-300 n72

/

1

~

j

per boom per jaar

€4,99

j

p
p
p
~

, -

1

Specificatie

I L8C1

Landschapsboom

-

i Beheers-

1

per boom per jaar
per boom per jaar

/

l

I
1

per boom per jaar
per boom per jaar

/

per boom per jaar
per boom per jaar
per poel per jaar

I
1

opp. 500-1000 m2

1 Bloemrijke rand

i Kruidenrijke zoom

Graslandflora en faunarand
Akkerflora en - faunarand
. ....
-.
-.
....- . ...
Pakketten
maatregel

l Wandeload over
boerenland
Onverharde weg net
bloemrijke bermen
Onverharde weg met
bomen

/

R1

I R2

1

1 €7.94

1

I

..- .

1
1 W1

l

. . ... .-.
.
..
..

..

a-~r~h c u i ~ u r l a n d s c h a ~ _
1

I

1

€ 1.93

W3

1 ARE -

i Grasland
i ARB / Bouwland

E 0,73

1

€ 0,98

W2

l

per are per jaar
per are per jaar

€8,65
€13,13

R3

1l R4

1

L Pakketten maatregel duurzaam waferbeheer
Actief randbeheer
Grasland
Actief Randenbeheer
Bouwland

€13,47

I

I

i

.

1
per jaar

l per meter zandweg
j per jaar
l
I
l

/

Per strekkende

~

s
Per strekkende

€ 0,70

, meter

2.3 Grond
Realisatie van de beoogde maatregelen vergt de inzet van grond door particulieren en agrariërs. Bij de
toepassing van een pakket, wordt de vergoeding voor de inzet van deze grond gebaseerd op:
a. gederfde opbrengsten, indien het gebied, terrein of element na het verlopen van de beschikking weer de
oorspronkelijke (agrarische) bestemming en inrichting kan verkrijgen;
b. het afwaarderen van de grond, indien sprake is van een definitief én geheel gewijzigd grondgebruik.

2.3.7 Opbrengstderving
De maatregelen in deze regeling gaan uit van volledige opbrengstderving. In de beschrijving van de verschillende
maatregelen wordt aangegeven of moet worden uitgegaan van volledige of gedeeltelijke opbrengstderving. Indien
sprake is van gedeeltelijke opbrengstderving, wordt de vergoeding voor opbrengstderving navenant lager
vastgesteld. De berekening van de opbrengstderving is vooral gebaseerd op het model bouwplan Noord-Brabant
en de KWIN Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt. Hierbij zijn de kosten v w r standaard loonwerk, arbeid en
afzet van dierlijke mest verwerkt. De saldo's worden periodiek geactualiseerd.
De vergoeding bij volledige opbrengstderving komt uit op E 1.300,--/hectare,

2.3.2 Waardedaling
Bij waardedaling krijgt de particuliere of agrarische eigenaar de waardedaling van de grond vergoed. De hoogte
van de vergoeding voor waardedaling wordt regionaal bepaald op basis van het verschil tussen de
landbouwkundigewaarde en de restwaarde.
Bepalinq acirarisch waarde
Het Stimuleringskader richt zich in belangrijke mate op realisatie van maatregelen met veelal een beperkte
oppervlakte welke uit productie worden genomen (fijne dooradering, vergroten recreatief medegebruik). Voor de
vergoeding van de waardedaling worden regionale grondprijzen gehanteerd. De bepaling van de regionale
agrarische waarde van de grond vindt plaats op basis van agrarische transacties in de betreffende regio. Deze
waarde wordt periodiek geactualiseerd. De vergoedingen zijn vastgesteld per reconstructiegebieden voor de
revitaliseringsgebiedenis een onderscheid gemaakt tussen zand en klei.
De vergoedingen zijn per gebied per ha als volgt.
Tabel 3 Vergoedingen voor grondwaardedaling

de Meierij
Boven-Dommel
: Beerze Reusel
Baronie
Maas en Meierij
De Peel
Peel en Maas
RevitaliseringgebiedenKlei
j Revitaliseringsgebieden Zand

E 52.914
E 45.617
€48.155
E 40 694
E 47.372
E 50.054
E 43 799
E 42.431
E 42.250

Ineffectiviteittoeslaq
Omdat de agrarische waarde van grond wordt bepaald voor gehele percelen, terwijl de vergoeding van
waardedaling slechts betrekking heeft op een gedeelte van het gebruiksperceel wordt er daarnaast een
ineffectiviteittoeslag toegekend. De waarde van het overblijvende perceel veminderd immers omdat de
oppervlakte wordt verkleind. Om deze ineffectiviteit te vergoeden wordt een toeslag van 20% over de
waardebepaling van de grond berekend.

Bepalen restwaarde
De grond welke duurzaam wordt ingezet voor de betreffende maatregel heeft een bepaalde restwaarde,
bijvoorbeeld natuurwaarde in geval van een ecologische verbindingszone. Deze restwaarde wordt periodiek
geactualiseerd en geldt dan voor nieuwe aanvragen.
Tabel 4: Overzicht vergoedingen voor inbreng grond bij aanleg nieuwe landschaps. (L), randen- (R) en
recreatiepakketten (W)

W2 Onverharde weg met
blocmnjke bermen
W3 Onverharde weg met bomen

Nee

Nee

/

Nee

/

Nee

'vergoeding productiederving is voor de pakketten R3 en R4 in de beheersvergoeding (tabel 2) verdisconteerd.

2.4 Cursussen &Training
In het Stimuleringskader is de mogelijkheid opgenomen tot het volgen van cursussen en trainingen. Door
deelnemers aan het stimuleringskader te scholen in hun activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de
professionaliseringvan de groenblauwe dienstverlening.
Vergoedinuen
Het Groen blauw Stimuleringskader gaat uit van een tegemoetkoming in de kosten voor cursussen en trainingen.
De hoogte van de vergoeding bedraagt maximaal 50% van de werkelijke kosten die ten laste komen van de
aanvrager, tot een maximum van E 500,- per cursus oi training.

Deze bi~lagebehoort bi; de Subsidieregeling Groen-Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,
vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112

Bijlage G

Objectivering doelpakketten
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Inleiding
Het Groen Blauw Stimuleringskader heeft tot doel bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het
platteland in landschappelijk, ecologische, recreatief en sociaal-economisch opzicht. Middels deze
regeling wil de Provincie Noord-Brabant het landelijk gebied mooier maken door de kenmerken van het
landschap verder te versterken. Het beter onderhouden van landschapselementen of het nieuw
aanleggen van elementen creëert gunstige omstandigheden voor diverse flora en fauna en is daarmee
ook in ecologische zin belangrijk. Wanneer het landschap aantrekkelijk is zal de recreatie in een gebied
toenemen. Om deze reden zijn mogelijkheden voor kleinschalige recreatieve voorzieningen
opgenomen. Wanneer een gebied aantrekkelijk is om in te wonen, werken en te recreëren is dat in
sociaal-economisch opzicht goed voor de leefbaarheid op het platteland en in plattelandsgemeenten.
Het Groen Blauw Stimuleringskader is daarmee een op uitvoeringsgerichte uitwerking van het
reconstructieplan of vergelijkbaar plan voor de revitalisering van het landelijk gebied in nietreconstructiegebieden.
Het Groen Blauw Stimuleringskader geeft het landelijk gebied een kwaliteitsimpuls door enerzijds voor
bewezen diensten, die verder gaan dan het ondernemersbelang, een vergoeding te bieden die
bedrijfseconomisch reëel en interessant is (kern van de subsidieregeling), anderzijds door flankerende
maatregelen die het natuur-, water- en landschapsbeheer effectiever maken (schil van de
subsidieregeling).
Het Groen Blauw Stimuleringskader bestaat uit het leveren van diensten. Binnen het onderdeel
"diensten" kunnen dienstverleners een vergoeding ontvangen voor de bijdrage die zij leveren aan de
kwaliteitsverbetering van natuur en landschap die verder gaat dan gebruikelijke landbouwmethoden.
Hiervoor kan een contract van zes iaar worden afaesloten met de Provincie Noord-Brabant. Ook bestaat
de mogelijkheid voor het verstrekken van vergoedingen voor het aanleggen van gewenste, nieuwe
(landschaps)elementen die het gebied versterken. De aanlegkosten kunnen hierbij op basis van
~ormkost~n'(afkomstig
uit de ~ e l e i d s r e ~Natuur
el
& ~ a n d s c h a worden
~)
vergoed.Ook de ondergrond
van het element wordt vergoed op basis van opbrengstderving of waardedaling.
Bij opbrengstderving wordt een vergoeding betaald voor de misgelopen landbouwopbrengsten. Dit is
een jaarlijkse vergoeding die naast de jaarlijkse beheersvergoeding wordt uitgekeerd. Wanneer
waardedaling wordt uitgekeerd wil dit zeggen dat de bestemming wordt omgezet van landbouw- naar
natuurgrond, waarmee de waarde van de grond daalt. Dit verschil in waarde zal als eenmalig bedrag
worden uitgekeerd na vaststellen van de inrichtingssubsidie.
Het onderdeel diensten bestaat uit een aantal maatregelenpakketten:
Realiseren hoofdaders:, 0 o, de olankaarten van het Streekolan ziin Ecoloaische
Verbindingszones aangewezei die in het uitvoeringsprog~amma'vanhet Stimuleringskader
kunnen worden aangewezen. Inrichten van hoofdaders door het combineren van natuur,
waterbeheer en recrëatieve ontsluiting is mogelijk in het Groen Blauw Stimuleringskader.
Realiseren fijne dooradering; de hoofdstructuur wordt ondersteund door een fijnere dooradering
die de herkenbaarheid van het landschap vergroot. Die fijne dooradering bestaat uit voor dat
landschapctype kenmerkende of bijzondere natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden
en elementen.
Realisatie duurzaam waterbeheer; vanuit de visie van de waterschappen op het toekomstig
functioneren van het watersysteem liggen er belangrijke opgavern om te komen tot een meer
duurzame aanleg en onderhoud van het systeem. Voor agrariërs en particuliere
grondeigenaren biedt dit perspectief in de zin van een rol bij de berging en zuivering van water
en bij verdrogingsbestrijding.

-

-

-
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Vergroten recreatief medegebruik; middels het stimuleringskader wil de provincie
bewerkstelligen dat het landelijk gebied beter wordt ontsloten voor de recreant door onder meer
doorgaande-onverharde wandelpaden en bijbehorende recreatieve voorzieningen te
realiseren.Een dergelijke vorm van recreatie past bij de ecologische en landschappelijke
doelstellingen die worden nagestreefd.

De mogelijkheden die zijn ontwikkeld om de hierboven geschreven doelstellingen te behalen zijn
weergegeven in "pakketten" zoals opgenomen in bijlagen C, D en E van de subsidieregeling Groen
Blauw Stimulerinaskader Noord-Brabant. Om misverstanden over het inzetten van de aakketten. tussen
de verschillende iartiien, tot een minimum te beperken ziin de pakketten in dit document
geobjectiveerd. waa;nodig is per pakketvoorwaarde aangegeven wat daadwerkelijk met deze
voorwaarde wordt bedoeld en hoe deze in het veld geïnterpreteerd dient te worden.
Een voorwaarde bij het opstellen van het Groen Blauw Stimuleringskader was om een eenvoudige
regeling te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk en begrijpbaar is. Getracht wordt gedurende de
verder ontwikkeling en implementatie van de regeling hier aan vast te houden.
Voor iedereen die te maken heeft met het Groen Blauw Stimulerinaskader
is het aoed
het
,.
"
objectiveringsdocument door te nemen en op te hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Het
objectiveringsdocument zal jaarlijks, of indien nodig, worden geupdate naar de huidige situatie.
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i . Leeswijzer
Dit document objectiveert de "pakketten" in de bijlagen C: 'Pakketten maatregel fijne dooradering', D;
'maatwerkpakketten maatregelen duurzaam waterbeheer' en E: 'Pakketten maaregelen recreatief
medegebruik' die in het Groen Blauw Stimuleringskader zijn opgenomen. Het schept daarmee
duidelijkheid op welke wijze de voorwaarde geinterpreteerd dienen te worden en is daarmee een
belangrijk handvat bij de uitvoering van het Stimuleringskader.
Per pakket is een 'pakketcode' aangegeven, die bestaat uit een letter en een cijfer. Een pakketcode die
begint met de letter 'l'staat voor een landschapspakket, de letter 'R' voor een randenpakket en de
letter 'W' voor een recreatiepakket. Volgend op de letter wordt een volgnummer per pakket
aangegeven. De pakketcode correspondeert met de naam van het pakket, welke direct na de
pakketcode is weergegeven.
Per pakket wordt eerst aanoeoeven wat wordt verstaan onder het betreffende pakket. Dit is een
toelichting op de benaming;&
het pakket. Daarnaast zijn per pakket een aantal voorwaarden
weergegeven, zodat het pakket op een goede manier wordt onderhouden. Wanneer het element op
deze wijze beheerd wordt, blijft het element in stand en heefl het landschappelijke enlof ecologische
waarde, De voorwaarden die aan het pakket gekoppeld zijn, worden vervolgens geobjectiveerd
wanneer hiervoor aanleiding is.
Verder is per pakket aangegeven op welke wijze het element in het veld gemeten dient te worden, om
zo de correcte lengte, oppervlakte enlof aantal stuks te kunnen bepalen die voor subsidie in aanmerking
komen.
Ondanks het feit dat verschillende landschaps- enlof randenpakketten vaak dezelfde voorwaarden
kennen, is er voor gekozen om de voorwaarde bij ieder pakket geheel uit te schrijven. Hierdoor is de
objectivering per pakket opgenomen en dus per individueel pakket lees- en toepasbaar.
Bij het opstellen van het objectiveringsdocument is er naar gestreeft de objectivering zo praktisch
mogelijk te houden en geen overdaad aan voorwaarden te creeëren. Mocht de objectivering
desondanks toch ruimte laten voor ongewenste ontwikkelingen dan zal de Provincie Noord-Brabant
hierover uitsluitsel geven en indien gewenst het objectiveringsdocument hierop aanpassen.
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2. Werkwijze en controle

Het Groen Blauw Stimuleringskader is een Provinciale subsidieregeling, opgesteld door de Provincie
Noord-Brabant. Middels deze regeling wil de Provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het
cultuurlandschap in de gehele provincie.
De Provincie Noord-Brabant geefl gemeenten in Noord-Brabant de keuze om het Groen Blauw
Stimulerinaskader in te zetten. Hiervoor stelt de orovincie als voorwaarde dat minimaal 3 aemeenten
gezamenli$ een gebiedsgericht uitvoeringsprog~ammaopstellen. In dit programma wordtde ambitie
verwoord die de gemeenten (gezamenlijk) willen gaan uitvoeren.
Wanneer de ambitie duidelijk is stellen de betreffende gemeenten een gebiedscontract op, waarin wordt
aangegeven welke ambities in welke periode worden nagestreefd. Ook wordt hieraan een budget
gekoppeld dat de betreffende gemeente beschikbaar stelt voor zijnihaar grondgebied. Het budget dat
door de gemeente beschikbaar wordt gesteld wordt door de Provincie Noord-Brabant verdubbeld, zodat
een gemeente gestimuleerd wordt zich in te zetten voor het versterken van de landschappelijke- en
natuurwaarden.
Wanneer het gebiedscontract is ondertekend door alle partijen volgt de aanbesteding van de taak van
'veldcoordinator'. De Provincie Noord-Brabant wil graag de drempel voor het deelnemen aan het Groen
Blauw Stimuleringskader zo laag mogelijk maken. In ieder gebied waar een gebiedscontract is
ondertekend wordt een eigen veldcoördinator aangesteld.
De veidcoördinator heeft als taak om de regeling bekend te maken bij de gebiedspartijen, potentiele
aanvragers en verantwoording af te leggen aan de betrokken gemeenten en provincie. Verder zal de
veldcoördinator (potentiële) aanvragers voorlichten, ondersteunen bij het indienen van de
subsidieaanvraag en begeleiden bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Het Coördinatiepunt van het Brabants Landschap treed op als ondersteunend orgaan voor de Provincie
Noord-Brabant, gedurende het gehele proces. Ook heeft het Coördinatiepunt de taak om alle
veldcoördinatoren in Brabant weawiis te maken in hun taken. Verder voert het coördinatieount de
aanvragers
Beleidsregel natuur en landschap uit. Een regeling die mogelijkheden biedt voor
die niet in aanmerking komen voor het Groen Blauw Stimuleringskader. De veldcoördinator en
medewerkers van heicoördinatiepunt sturen actief geïnteresseerden aan elkaar door.
v

.

Wanneer de veldcoördinator met een aanvraaer een subsidieaanvraaa heeft voorbereid wordt deze
verzonden aan Dienst Regelingen, die de subsidieaanvragen namens-de Provincie Noord-Brabant
afhandelen. Dienst Regelingen
.
. heeft de beschikking over de daadwerkelijke beschikte bedragen en
daarmee de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitputting van het budget.
Bij nieuwe aanleg van elementen en steeksproefsgewijs bij beheer van bestaande elementen zal Dienst
Landelijk Gebied namens de Provincie Noord-Brabant als controlerend orgaan optreden. Het
objeciiveringsdocument, zoals nu voor u ligt wordt daarbij gebruikt om de kans op
interpretatieverschillen zo klein mogelijk te maken.
Voor Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied is de veldcoördinator altijd eerste aanspreekpunt bij
vragen, opmerkinqen en constateringen. Gezamenlijk wordt het knelpunt besproken en bekeken wie de
aanvrager over h i t knelpunt inlicht of om een toelichting vraagt.
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3. Algemene voorwaarden en uitzonderingen

Om het doel van het Groen Blauw Stimuleringskader na te kunnen streven gelden voor alle pakketten,
aanvullend op de specifieke pakketvoorwaarden, een aantal algemene eisen. Deze algemene eisen zijn
ten allen tijde van toepassing, behalve wanneer de specifieke pakketvoorwaarden anders voorschrijven;

-

-

Tijdens de aanleg en gedurende de looptijd van het contract worden geen niet inheemse
soorten (exoten) geplant,
Bij de aanleg van nieuwe elementen wordt enkel gebruik gemaakt van inheems plantmateriaal,
Het element waarover een contract wordt afgesloten dient instand te worden gehouden; zijnde
het periodiek uitvoeren van onderhoud, qeen werkzaamheden verrichten die de ecoloqische
waarden van het element negatief beïnvloeden,
Voor alle elementen geldt dat de lengte of oppervlakte wordt afgerond op strekkende meters of
vierkante meters.

Natuurlijke elementen die onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering van een onderneming (zoals
geschoren elzensingels rond productieboomgaarden) kunnen niet worden ondergebracht in het Groen
Blauw Stimuleringskader.
Voor alle pakketten die zijn opengesteld binnen het Groen Blauw Stimuleringskader geldt dat deze in
beginsel niet 'stapelbaar' zijn. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is twee of meerdere pakketten op
dezelfde oppervlakte af te sluiten.
Het is wel mogelijk om een randen- enlof recreatiepakket naast een landschapspakket af te sluiten. De
pakketten liggen dan niet 'op' dezelfde ondergrond, maar grenzen aan elkaar. Hierbij is het ook mogelijk
een wandelpad naast een landschapspakket en het randenpakket te leggen.
Voor de oakketten iandscha~sboomen knotboom is een uitzonderina aemaakt en behoeve van
stapeling. Om aan deze landschappelijk waardevolle pakketten een e&logische meerwaarde te geven
is het mogelijk om landschapsbomen of knotbomen op dezelfde oppervlakte te plaatsen als een
bloemrijke rand of kruidenrijke zoom. Hierbij dient aan de voorwaarde van beide pakketten te kunnen
worden voldaan. Dit betekend dat deze 'uitzonderlijke situatie' enkel voor een bomenrij van toepassing
IS.

Op de rand van een perceel wordt een landschaps- of knotbomenrij aangelegd. De breedte van deze
bomenrij bedraagt maximaal 5 meter. Onder de landschaps- of knotbomenrij wordt de rand ingezaaid
Bij de bomenrij kan gekozen worden voor opbrengstderving of waardedaling. Voor de rand over
dezelfde lengte en breedte van de bomenrij wordt geen opbrengstderving uitgekeerd, omdat de
ondergrond reeds voor het pakket 'landschapsboom' of 'knotboom' kan worden uitgekeerd.
Voor beide pakketten is het mogelijk een vergoeding voor de aanleg en het beheer te ontvangen.
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4. Objectivering landschapspakketten

Landschapspakkef LIA: Hakhoutsingel
1. Wet is een vrijliggend lijnvormig aaneengesloten landschapselement, met een opgaande
begroeiing van bomen enlof struiken met een bedekking van minimaal 90% dat als hakhout word1
beheerd,

Toeiichting:
Vrijliggend
- Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide eiementer
vrijliggend. Voor verdere toelichting zie bijlage 2.
Aaneengesioten
- Aaneengesioten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend". Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
(Inheemse) bomen en struiken
- Zie bijiage 1
Bedekking
- Minimaal 90% van de oppervlakte van het element moet begroeid zijn met (inheemse) bomen
en struiken. Vanuit een zijaanzicht kan vrij eenvoudig bepaald worden of er sprake is van een
continu beeld van een beplanting met bomen eniof struiken. Voor verdere toelichting zie
meetmethode Hakhoutsingel en Bossingel op bladzijde 13.
Hakhout
- Hakhout is een beheervorm, waarbij de houtige elementen regelmatig op 20-50 cm vanaf de
stoof worden afgezet en daarna terug opschieten uit de stronken (of wortels). Onder een
kapcyclus wordt verstaan de periode tussen twee kapbeurten. In de praktijk komt deze cyclus
voor hakhoutsingels neer op een periode tussen de 10 en 20 jaar.
2. Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed.
Toelichting:
Lengte
-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarten, eniof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de iengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veid aangehouden.

Breedte
De breedte wordt in het veid gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het iandschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte van het element wordt dan de afstand tussen de rasters
gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte van het eiement wordt dan
gemeten tot aan de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigt binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte wordt dan gemeten vanaf eniof tot aan de
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l

eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het eiement.

i

l

1

1

Oppervlakte
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters.
3. Tenminste 90% van de stobbes van het element wordt als hakhout beheerd en de diameter van
het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de
hakhoutstoof.
Toelichting:
90% van de stobbes:
- Meer dan 90% van de stammenistobben moet een hakhoutbeheer kennen. In een vlak van 10 bij
10 (100m2)wordt bekeken hoeveel stammen aanwezig zijn en welk gedeelte van de stammen
als hakhout wordt beheerd. Per 1000 m2wordt minimaal één vlak van 100 m2bekeken.

l

l

Diameter:
- Bij aanvang van overeenkomst wordt in eerste instantie visueei bepaald of eiement aan deze
voorwaarde voldoet. indien visueel niet duidelijk dan diameter van alle staken op 1,30 meter
meten met boomklem. Ten minste 90% van alle staken op de beheerseenheid moet voldoen aan
de diametereis van maximaal 20 cm dikte op 1,30 meter boven de hakhoutstoof.

!

l

l

l

1
l

I

l

l/
/
i/

I

4. Bij versnipperen van heltakhout mogen de snippers niet i n het element worden verwerkt

l
i

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

i

5. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

/

6. Het gebruik van chemische
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeiing.

1 Toelichting:
-

1

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

/

/

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.

!

1
1

l
l

Toelichting:
Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel; het
gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

/ Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. 1
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1 8. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen

i

i

I

schade aan het element wordt veroorzaakt.
Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
8. Snoeiwerkzaamhedenworden alleen verricht in de periode tussen 1 november en l 5 maart.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe hakhoutsingel

-

1

alieen gebruik inheemse bomen enlof struiken (zie bijlage 1);
plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter of 1,50 m x ?,O0 meter en maximaal 2,00 m x
2,00 meter (per are element de aanplant van maximaal 64 planten subsidiabel);
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende hakhoutsingels op één perceel is tenminste 50
meter.

Meetmethode hakhoutsingel
Zie meetmethode hakhoutsingel en bossingel op bladzijde 13
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Landschapspakket LfB: Bossingel

l

1

1. Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande
begroeiing van bomen en struiken met een bedekking van minimaar 90%.

Toelichting:
Vrijliggend
- Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide elementen
vrijliggend

! Aaneengesloten
Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend". Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
(Inheemse) bomen en struiken
- Zie bijlage 1
Bedekking:
- Minimaal 90% van de oppervlai<tevan het element moet begroeid zijn met (inheemse) bomen
en struiken. 10% Mag bestaan uit een vegetatie die niet in landbouwkundig gebruik is. Vanuit
een zijaanzicht kan vrij eenvoudig bepaald worden of er sprake is van een continu beeld van
een beplanting met bomen enlof struiken. Voor verdere toelichting zie meetmethode
hakhoutsingel en bosingel op bladzijde 13.

I

i

2. Het eiement i s tenminste 25 meter lang en ten minste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed.

l

Toelichting:
Lengte

-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
i

Breedte

I

1

De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde i
buitenste stam; voor de breedte van het element wordt dan de afstand tussen de rasters
gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte van het eiement wordt dan
gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

i

Oppe~lakte
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
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Ii

1

De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
De opperviakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters
3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

binnen 5 meter vanaf het element.

/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het eiement is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
I duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenhandeling.

I

1 Toelichting:
-

l

iI
/

l

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
6. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat

, aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
/ niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.

'I

1

1

Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel; het
gehele element mag niet betreden worden door vee.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

7. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

l

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
8. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen Inovember en 15 maart.

1 Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak. /
Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe bossingel

-

-

alleen gebruik inheemse bomen enlof struiken (zie bijlage 1);
plantverband van minimaal 1,25 m x 125 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 1,501~
x
1,50 meter (per are element maximaal 64 planten subsidiabel);
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten:
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende bossingels op één perceel is tenminste 50 meter.

Meetmethode hakhoutsinael en bossinael
Bij een bestaande en nieuwe hakhoutsingel of bossingel wordt altijd de o p p e ~ l a k t e
bepaald door lengte en breedte te meten.
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Meten breedte

landbouworond

landbouwarond

(Natuurlijke) vegetatie zonder landbouwkundig gebruik

Breedte meten tot maximaal 1,5 meter vanuit de
gemiddelde buitenste voet van de stam, indien de
grond aan de eigenaar vanhet element toebehoort.

/ Raster en sloot aanwezig langs singel

raster

landbouwgrond

(Natuurlijke) vegetatie zonder landbouwkundig gebruik

Breedte meten vanaf insteek sloot tot aan het
ii'c e? ce yonc aar cc c ccraar . a , >iier
? , t m e l t ~ . 0 e o t ~ 0 to
9 ~ ,'e:
1 iös!e. r(-oe Isicen
van de sloot niet verder dan 1.S meter vanuit de
gemiddelde buitenste voet van de stam zijn
gelegen.
r:isit'
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raster

landbouwgrond

landbouwgrond

(Natuurl~jke)vegetatie zonder landbouwkundiggebruik

Breedte meten vanaf raster tot raster indien de grond aan de
eigenaar van het element toebehoori. Raster maximaai op 1.50
meter vanuit de gemiddelde buitenste stam.

Indien eigendomsgrens door element loopt breedte altijd meten vanaf eigendomsgrens tot
grens met element zoals hierboven is aangegeven.
Meten lengte en bepalen bedekking
(losse elementen hebben allemaal een lengte van minimaal 25 meter)
Te meten lengte

I

landbouwgrond

landbouwgrond

elementen
samenvoegen

I

-

l!.J

Doorgang (< 10 m)

+

...--------------

landbouwgrond

landbouwgrond

?g,
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1

iandbouwgrond

landbouwgrond
Lengte minder dan 25 meier

elementen meten
en samenvoegen

landbouwgrond

;
'i
Te meien lengte
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landbouwgrond

1

Landschapspakket L2: Elzensingel
1. Het is een vrijliQgend, lijnvormig en enkelrijig landschapseiement, met een minimale
bedekking van 80% van aaneengesloten, opgaande begroeiing van bomen en struiken,
waarvan tenminste 50% bestaat uit Zwarte els, dat als hakhout wordt beheerd.

/ Toelichting:
Vrijliggend
- Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide
elementen vrijliggend Voor verdere toelichting, zie bijage 2.

1 Aaneengesloten
-

Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.

(Inheemse) bomen en struiken
- Zie bijlage 1
Bedekking
- Minimaal 80% van de lengte van het element moet begroeid zijn met (inheemse) bomen en
struiken en moet als hakhout beheerd worden. Alle stobben, m.u.v. de overstaanders kennen
een hakhoutbeheer. Vanuit een zijaanzicht wordt bepaald of er sprake is van een continu
beeld van een beplanting met bomen enlof struiken. Voor verdere toelichting, zie
meetmethode elzensingel op bladzijde 19.
Hakhout
- Hakhout is een beheersvorm, waarbij de houtige elementen regeimatig worden afgezet en
daarna terug opschieten uit de stronken (of wortels). Onder een kapcyclus wordt verstaan de
periode tussen twee kapbeurten. in de praktijk komt deze cyclus voor elzensingels neer op
een periode tussen de 8 en 16 jaar.
2. Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed.

1 Toelichting:

l

1

1

Lengte

-

l

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiei gemeten. Wanneer de iengte van kadastrale
gegevens eniof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.

Breedte (alleen meten bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
= De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit het hart van de
rij: aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5meter vanuit het hart van de rij; voor de
breedte van het element wordt dan de afstand tussen de rasters gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit het hart van de rij; de breedte van het element wordt dan gemeten vanaf de insteek van
de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van de rij;
de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het betreffende
landschapselement.
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Wanneer de breedte van het element varieeri dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
Oppervlakte (alleen van toepassing bij aanleg nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
- Wanneer de breedte van het element varieeri, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.
i

1

3. De diameter van de stammen (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30
meter boven het maaiveld; per 100 meter element mogen gemiddeld maximaal 10
overstaanders gehandhaafd worden.

Toelichting:
Diameter
- Bij aanvang van overeenkomst wordt visueel bepaald of element aan deze voorwaarde voldoet.
Indien visueel niet duidelijk, dan wordt steekproefsgewijs, de diameter van de staken op 1,30
meter gemeten met boomklem. Steekproefgewijs wil zeggen dat op minimaal 100 meter per 500
meter singel alle staken worden gemeten. Ten minste 80% van alle staken op de
beheerseenheid moet voldoen aan de diametereis van maximaal 20 cm dikte op 1,30 meter
boven het maaiveld.
Overstaanders
- Onder overstaanders wordt in dit verband verstaan: alle bomen die langer dan één kapcyclus
blijven staan. Er wordt een maximum van 10 overstaanders per 100 meter gesteld. Maximale
aantal overstaanders = (totale lengte elemenff100)x 10.

l

I

4. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet i n het eiement worden verwerkt.

/

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

(indien dit mogeiijk is in kader van APV) geen vuur maken in
of binnen 5 meter vanaf het eiement.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.

/ pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, riddenuring, Jacobskruiskruid en Japanse

l

Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeiing.

/ Toelichting:
-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

l
i

/ Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. 1
I
i

1

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.

Toelichting:
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel;
i
het gehele eiement mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

i
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8. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het eiement wordt veroorzaakt.

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het eiement wordt veroorzaakt.

9. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.

/

Er wordt gecontrolierd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

rin;;Ehtlngseisen bij aanleg nieuwe elzensingel

-

alleen gebruik inheemse bomen enlof struiken (zie bijlage 1);
minimaal 100 stuks planten per 100 meter elzensingel aanplanten;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de rij,;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende elzensingeis op een perceel is tenminste 20 meter.
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Meetmethode elzensinael
e
e

Bij een bestaande elzensingel wordt alleen de lengte gemeten.
Bij een nieuwe elzensingel wordt de lengte en de breedte gemeten. De lengte bepaald
de bijdrage voor beheer en de oppervlakte bepaald de bijdrage voor de ondergrond.

Noot: De vegetatiegrens tussen landbouwgrond en eizensingel is vaak vaag. Er is geen sprake van
een scherpe vegetatiegrens, zeker niet wanneer de aanliggende gronden in gebruik zijn ais grasland.

Meten breedte (alleen b i j nieuwe ehensingel)
Geen raster aanwezig langs eizensingel

Breedte meten vanaf de insteek van de sloot tot 1,5 meter vanuit het hari van de rij
De totale breedte van het element bedraagt maximaal 3 meter.

Raster en sloot aanwezig langs elzensingel.

Brceaic rrc-tori .arlaf .isree- scoi 10: aal, ras!e, . ; i - c t ~ f s i a v u:.ssen -c rsiee.. .a? ce s oci:
oei oari !ai, c t r en r,e: rio.: ai, oe r er, ie: :ia i ne' .askei ,.r>roi iiiax.ii.3a ' 5 nieitr a l r
iedere zijde vergoed. De breedte van het element bedraagt maximaal 3 meter
BI,

Indien eigendomsgrens door element loopt breedte altijd meten vanaf eigendomsgrens tot
grens met element zoals hierboven is aangegeven.
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Meten lengte elzensingel en toelichfing bedekking

t

4

landbouwgrond

Te meten iengte : Elzensingel heeft geen gaten; bedekking
100%.

Te meten lengte : in elzensingel zitten enkele gaten korter dan
10 meter zonder landbouwkundiggebruik: bedekking van totale
element Is meer dan 80%

landbouwgrond

Aan beide zijden van sloot ligt elzensingel met bedekking van
meer dan 80%. Er is sprake van 2 elementen en beide
elementen moeten gemeten worden

zonder landbouwkundiggebruik. waarvan er 1 groter is dan 10
meter en waardoor de bedekking van totale eiement minder dan
80% bedraagd.
Element opsplitsen in een of meerdere elementen die voldoen
aan pakketeisen.
Door inplanten open plekken kan gehele element in
aanmerkina komen.

I

Doorgang (< lom)

Lengten meten en samenvoegen tot
een element
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Landschapspakkef L3: Hakhoutbosje
l

/ I.Het i s een vrijliggend, vlakvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van

i bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80% dat als hakhout wordt beheerd.
Vrijliggend
Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide
elementen vrijliggend voor verdere toelichting, zie bijlage 2.

l
(Inheemse) bomen en struiken
- Zie bijlage 1
Bedekking:
- Minimaal 80% van de o p p e ~ l a k t evan het element moet begroeid zijn met (inheemse) bomen
en struiken. De overige 20% mag bestaan uit een vegetatie die niet landbouwkundig in
gebruik is. De bedekking wordt beoordeeld aan de hand op basis van een recente luchtfoto,
eventueel aangevuld met een veldbeoordeling waarbij door een visuele controle in het
element zelf de bedekking wordt vastgesteld. Voor verdere toelichting zie meetmethode
Hakhoutsingel en Bossingel op bladzijde 13.
Hakhout
- Hakhout is een beheersvorm, waarbij de houtige eiementen regelmatig aan de grond worden
afgezet en daarna terug opschieten uit de stronken (of wortels). Onder een kapcyclus wordt
verstaan de periode tussen twee kapbeurten. In de praktijk komt deze cyclus voor
hakhoutbosjes neer op een periode tussen de 10 en 20 jaar.

12.Het element i s tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot

1

Toelichting:
Oppervlakte
- De oppervlakte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
eniof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters.
Meten in het veld
Bij de breedte enlof lengte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de
voet van de gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte enlof lengte van het element wordt dan de afstand tussen de
rasters gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte enlof lengte van het element
wordt dan gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte enlof lengte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal

Objectivering pakketvoorwaarden Groen Blauw Stimuleringskader

21

l

1

meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

1

3. Minimaal 80% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek
éénmaal in de 10-20 jaar- vlaksgewijs en bij voorkeur gefaseerd afgezet.
i

Toelichting:
Oppervlakte met hakhoutbeheer
- De oppervlakte hakhoutbeheer wordt gerelateerd aan het aantal stammenistobben met een
hakhoutbeheer. Bij een bedekking van > 80% moet meer dan 80% van de stammenistobben
een hakhoutbeheer kennen. In een vlak van 10 meter bij 10 meter (100 m2)wordt bekeken
hoeveel stammen aanwezig zijn en welk gedeelte van de stammen als hakhout wordt beheerd.
HierbQdient minimaal 80% van de stammen aan de voorwaarde te voldoen. Per 1000 m2 wordt
in minimaal één vlak van 100 m2 gekeken of aan deze voorwaarde is voldaan.

l

Vlaksgewijs
- Een vlak, zijnde een gedeelte van het gehele hakhoutbosje, wordt in één keer helemaal afgezet.
l

Gefaseerd
Dit wil zeggen dat het hakhoutbosje in een aantal (gelijke) delen wordt opgedeeld, die op
verschillende momenten worden afgezet. Bijvoorbeeld: de cyclus van het hakhoutbeheer
bedraagt 10 tot 20 jaar; 25% wordt in jaar 4 afgezet, 25% in jaar 8, de volgende 25% in jaar 12
en het laatste gedeelte in jaar 16. Hierdoor ontstaat verschil in leeftijd binnen het hakhoutbosje
wat de diversiteit aan planten en dieren ten goede komt.
4. De diameter van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30
meter boven het maaiveld.

Toelichting:
Diameter
- Ten minste 80% van alle staken op de beheerseenheid moet voldoen aan de diametereis van
maximaal 20 cm dikte op 1,30 meter boven het maaiveld. Per 1000m2 worden in minimaal één
vlak van 10 meter bij 10 meter (100m2)alle staken gemeten, hiervan dient ten minste 80% aan
de voorwaarde te voldoen.

l

Overstaanders
- Onder overstaanders wordt in dit verband verstaan: alle bomen die langer dan één kapcyclus
blijven staan. Maximaal 2 overstaanders per are zijn toegestaan, indien de eis van > 80%
hakhoutbeheer wordt gehaald.

i

i
l

5. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.
i

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
l

6. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen
of binnen 5 meter vanaf het element.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

7. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.

/

l

I

Toelichting:

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet,
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r wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

5. Bij beweiding van deaanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.
Toelichting:
Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel;
het gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
B. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroonaakt.
Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
10. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maari.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

Inrichtingscriteria bij aanleg nieuw hakhoutbosje
alleen gebruik inheemse bomen enlof struiken (zie bijlage 1);
piantverband van minimaal 1,50 m x 1,50 meter of 1 3 0 m x 1,O0 meter (per are element
maximaal 64 planten subsidiabel) en maximaal 2,00 m x 2;00 meter;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe hakhoutbosjes op een perceel is tenminste 100 meter.

Meetmethode hakhoutbosje
zie meetmethode hakhoutsingel en bossingel op bladzijde 13.
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Landschapspakkef L4: Griendje
1. Het i s een vrijliggend, vlakvormig landschapselement met een bedekking van minimaal 80%
dat voor tenminste 80% bestaat uit wilgensoorten en als hakhout wordt beheerd.

Toelichting:
Vrijliggend
- Het element grenst aan maximaai 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide
elementen vrijliggend voor verdere toelichting, zie bijlage 2.
(Inheemse) wilgensoorten
- Zie bijlage 1
Bedekking
- Minimaal 80% van de opperviakte van het element moet begroeid zijn met (inheemse)
wilgensoorten. De overige 20% mag bestaan uit een vegetatie die niet in landbouwkundig
gebruik is. De bedekking wordt beoordeeld aan de hand op basis van een recente luchtfoto,
eventueel aangevuld met een veldbeoordeling waarbij door een visuele controle in het
element zelf de bedekking wordt vastgesteld. Voor verdere toelichting zie meetmethode
Hakhoutsingel en Bossingel op bladzijde 13.

1

1
1

Hakhout
- Hakhout is een bosbouwkundige beheersvorm, waarbij de houtige elementen regelmatig
(kapcycius 4 jaar) aan de grond worden afgezet en daarna terug opschieten uit de stronken
(of wortels). Onder een kapcycius wordt verstaan de periode tussen twee kapbeurten. In de
praktijk komt deze cyclus voor griendjes neer op een periode van gemiddeld 4 jaar.
2. Het element i s tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot
Toelichting:
Oppe~iakte
- De opperviakte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarten,
eniof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de iengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters.

Meten in het veld
Bij de breedte eniof lengte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de
voet van de gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte eniof lengte van het element wordt dan de afstand tussen de
rasters gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte eniof lengte van het eiement
wordt dan gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
I
gemiddelde buitenste stam; de breedte eniof lengte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
= Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelgk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal

l
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1
I

1

meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
3. Minimaal 8 0 % van de oppervlakte van het element wordt als hakhout
gemiddeld éénmaal per 4 jaar- vlaksgewijs, bij voorkeur gefaseerd, afgezet.

Toelichting:
Oppe~iaktemet hakhoutbeheer
De oppervlakte hakhoutbeheer wordt gerelateerd aan het aantal stammenistobben met een
hakhoutbeheer. Bij een bedekking van > 80% moet meer dan 80% van de stammenistobben
een hakhoutbeheer kennen. In een vlak van 10 meter bij 10 meter (100 m2)wordt bekeken
hoeveel stammen aanwezig zijn en welk gedeelte van de stammen als hakhout wordt beheerd.
Hierbij dient minimaal 80% van de stammen aan de voorwaarde te voldoen. Per 1000 m2wordt
minimaal één vlak van 100 m2bekeken.

l

Gefaseerd
Dit wil zeggen dat het griendje in een aantal (gelijke) delen wordt opgedeeld, die op
verschillende momenten worden afgezet. Bijvoorbeeld: de cyclus van het hakhoutbeheer
bedraagt 4 jaar; 25% wordt in jaar 1 afgezet, 25% in jaar 2 , de volgende 25% in jaar 3 en het
laatste gedeelte in jaar 4. Hierdoor ontstaat verschil in leeftijd binnen het griendje wat de
diversiteit aan planten en dieren ten goede komt.
4. De diameter van het hakhout is maximaal 1 0 cm op 0,SO meter boven de afgezette stobbe.

Toelichting:
Bepaling diameter
- Alle stammenistobben die hakhoutbeheer kennen, dienen te voldoen aan de diametereis van
een maximale dikte van 10 cm op 050 meter boven de afgezette stobbe. Per 1000 m2wordt in
minimaal één vlak van 10 meter bij 10 meter (100 m2)bekeken of de hakhoutstobben voldoen
aan deze diametereis.
5. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in element verwerkt worden.

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
6. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in
of binnen 5 meter vanaf het element.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
7. Wet gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.

,

1

Toei~chting:

l1
1

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

1

gronden is een raster aanwezig
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.

l

Toelichting:

l

iI
i

/Vraat aan stammen
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het gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

/ Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak. I1
9. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
i schade aan het element wordt veroorzaakt.

I

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrond&
schade aan het element wordt veroorzaakt.

i

1

10. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak. /

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe griendje

-

alleen gebruik inheemse bomen en struiken, waarvan minimaal 80% bestaat uit inheemse
wilgensoorten (zie bijlage 1);
plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter of 1,50 m x 1,O0 meter (per are element
maximaal 66 planten subsidiabel) en maximaal 1 5 0 m x 1 3 0 meter;
aanplant met 2-3 jarige wilgenstek;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen nieuwe griendjes op een perceel is tenminste 100 meter.

Meetmethode griendje:
zie meetmethode hakhoutsingel en bossingel op bladzijde 13.
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1

Landschapspaliket L5: Klein bosje

I

l
I.
Het is een vrijliggend, vlakvorming landschapselement met een opgaande begroeiing van
bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80%.
Toelichting:

/ Vrijliggend
-

Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide
elementen vrijliggend, voor verder toelichting, zie bijage 2.

(Inheemse) bomen en struiken
Zie bijlage 1
Bedekking
Minimaal 80% van de oppervlakte van het eiement moet begroeid zijn met (inheemse) bomen
en struiken. De overige 20% mag bestaan uit een vegetatie die niet in iandbouwkundig
gebruik is. De bedekking wordt beoordeeld aan de hand op basis van een recente luchtfoto,
eventueel aangevuid met een veldbeoordeling waarbij door een visuele controle in het
element zelf de bedekking wordt vastgesteld,

F
1

2. Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot
Toelichting:

l
Oppvervlakie
- De oppervlakte van het eiement wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
enlof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
I
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters.

i

Meten in het veld
Bij de breedte enlof lengte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de
voet van de gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het eiement, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte enlof lengte van het element wordt dan de afstand tussen de
rasters gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte enlof lengte van het element
wordt dan gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte enlof lengte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
3. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in o f
binnen 5 meter vanaf het element.

I Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
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4. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.

1

Toelichting:
-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen'van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

l
l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

I

5. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat I
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het eiement wordt voorkomen. Hei raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf.

I

Toelichting:
Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel;
het gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

1

16,Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen

i

schade aan het element wordt veroorzaakt.
Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
7. Snoeiwerkzaamhedenworden alleen verricht i n de periode tussen I november en 15

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw klein bosje
-

-

alleen gebruik inheemse bomen enlof struiken (zie bijlage 1);
plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter of 1,510 m x 1,O0 meter (per are element
maximaal 66 planten subsidiabel) en maximaal 2,00 m x 2,00 meter;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij:
afstand tussen nieuwe bosjes op een perceel is tenminste 100 meter.

Meetmethode klein bosje:
Zie meetmethode hakhoutsingel en bossingel op bladzijde 13
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Landschapspakket L6A: Sfruweelhaag 6 jaar

. Het i s een vrijliggend, lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
tverwegend (meer dan 50%) doornachtige struiken, met een bedekking van minimaal 80%.

Irijliggend
- Het eiement grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide elementer
vrijliggend. Voor verdere toeiichting zie bijlage 2.
ianeengesloten
- Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal l 0 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Inheemse) bomen en struiken
Zie bijlage 1
3edekking
- Minimaal 80% van de oppervlakte van het element moet begroeid zijn met (inheemse) struiken
Vanuit een zijaanzicht kan vrij eenvoudig bepaald worden of er sprake is van een vrijwel
continu beeld van een beplanting met struiken. Voor verdere toelichting zie meetmethode
struweelhaag op bladzijde 35.
!. Het element i s tenminste 25 meter lang en i s ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter
ireed.

.engte
-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in hel veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.

Ireedte (alleen meten bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij:
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte van het element wordt dan de afstand tussen de rasters
gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte van het element wordt dan
gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankeiijk van de vorm van het element.
)ppervlakte (alleen bepalen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
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-

De oppervlakte wordt bepaald door iengte x (de gemiddelde) breedte.
De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.

3. Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maai per 6 jaar op tenminste I meter
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar
worden teruggesnoeid.

I Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het Gjdvak. i
i

4. Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element
worden verwerkt.

Versnipperen
- Onder versnipperen wordt verstaan 'het snoeihout door een versnipperaar halen'. Deze
snippers mogen niet in het element worden verwerkt. Klepelen van het element is wei
toegestaan. Het takhout dat hierbij onder het element valt mag blijven liggen.

/

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op eik moment gedurende het tijdvak.

5. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in
of binnen 5 meter vanaf het element.

/ Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop eik moment gedurende het tijdvak. 1
I

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.

1 Toelichting:
-

1

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met giyíosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.

l

/

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt rijn aan stammen van het element zelf.
-

! Toelichting:
i

Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wei; het
gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
8. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

1 Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse

1

schade aan het element wordt veroorzaakt.

9. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
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l
1
l

1

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe struweelhaag

-

alleen gebruik inheemse struiken, waarvan 50% bestaat uit doornachtige struiken (zie bijlage
1);
het betreft een één- of tweerijig element;
plantafstand in de rij bij 1 rij minimaal 0,25 meter en maximaal 1 meter en bij twee rijen
plantafstand in de rij minimaal 0.50 cm en maximaal ?,O0 meter en afstand tussen rijen
minimaal 0,50 m en maximaal ?,O0 meter;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende struweelhagen op een perceel is tenminste 50 meter;
In het gebied van de 'Maasheggen' dient minimaal 70% te bestaan uit meidoorn (één- en
tweestijlige) eventueel aangevuld met andere gebiedseigen soorten.

Meetmethode stuweeihaan L6A:
zie meernieinooe sruwee haag 168 op blacz!oe 35
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Landschapspakkef L6B: Struweelhaag 12 jaar

. Het i s een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement met een begroeiing van,
,verwegend (meer dan 50%) doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.
'oêlichting:
lrijliggend
Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide elementen
vrijliggend. Voor verdere toelichting zie bijlage 2.
taneengesloten
Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Inheemse) bomen en struiken
Zie bijlage 1
3edekking
Minimaal 80% van de oppervlakte van het element moet begroeid zijn met (inheemse) struiken.
Vanuit een zijaanzicht kan vrij eenvoudig bepaald worden of er sprake is van een vrijwel
continu beeld van een beplanting met struiken. Voor verdere toelichfing zie meetmethode op
bladzfde 35.
!. Het element i s tenminste 25 meter lang en i s ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter
breed.
roelichting:
.engte
-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

3reedte (alleen meten bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit de voet van de gemiddelde
buitenste stam; voor de breedte van het element wordt dan de afstand tussen de rasters
gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meier
vanuit de voet van de gemiddelde buitenste stam; de breedte van het element wordt dan
gemeten vanaf de insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit de voet van de
gemiddelde buitenste stam; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de
eigendomsgrens van het betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
3ppe~lakte(alleen bepalen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
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/
l

-

De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.

3. Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 12 jaar op tenminste 1 meter
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maai per 3 jaar
worden teruggesnoeid.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

I

4 . Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element

worden venwerkf.
Versnipperen
- Onder versnipperen wordt verstaan 'het snoeihout door een versnipperaar halen'. Deze
snippers mogen niet in het element worden verwerkt. Kiepelen van het element is wel
toegestaan. Het takhout dat hierbij onder het element valt mag blijven liggen.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in
of binnen 5 meter vanaf het element.

1 Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. 1
l

l

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
R~binia)middels een stobbenbehandeling.

1
Ij

i

Toelichting:

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

I
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

l

1
l

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zeif.

l
i

Toelichting:

i

l

;Vraat aan stammen
- Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel; het
gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

1
/

1 Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. 1
I

k o n d b e) wte n
r kei n ig d
schade aan het element wordt veroorzaakt.

i

j

l

i

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
I schade aan het element wordt veroorzaakt.

I
9. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen Inovember en 15 maart.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
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1
1

inrichtingseisen bij aanleg nieuwe struweelhaag

-

alleen gebruik inheemse struiken, waarvan 80% bestaat uit doornachtige struiken (zie bijlage
1);
het betreft een één- of tweerijig element;
plantafstand in de rij bij 1 rij minimaal 0,25 meter en maximaal 1 meter en bij twee rijen
plantafstand in de rij minimaal 0.50 cm en maximaal ?,O0 meter en afstand tussen rijen
minimaal 0,50 m en maximaal ?,O0 meter;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van Nederlandse herkomst;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe paraliel lopende struweelhagen op een perceel is tenminste 50 meter;
In het gebied van de 'Maasheggen' dient minimaal 70% te bestaan uit meidoorn (één- en
tweestijlige) eventueel aangevuld met andere gebiedseigen soorten.

Meernethode zie volgende pagina
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Meetmethode struweelhaag
e
e

Bij een bestaande struweelhaag wordt alleen de lengte gemeten.
Bij een nieuwe struweelhaag wordt de lengte en de breedte gemeten. De lengte bepaald
de bijdrage voor beheer en de oppervlakte bepaald de bijdrage voor de ondergrond.

Noot: De vegetatiegrens tussen landbouwgrond en struweelhaag is vaak vaag. Er is geen sprake van
een scherpe vegetatiegrens, zeker niet wanneer de aanliggende gronden in gebruik zijn als grasland.
Meten breedte (alleen bij aanleg nieuwe struweelhaag)

Geen raster aanwezig langs struweelhaag

Breedie maximaal 3 meter bij een eenrijige haag indien
geen raster aanwezig is

I

Eigenaar A

Raster aanwezig langs struweelhaag.

Eigenaar A

Indien aan beide ziiden een raster aanwezia is breedte meten
tussen twee raster; indien beide rasters 0p"eigendom aanvrager
staan. Er wordt een maximaie breedte van 1.5 meter uit de
gemiddelde buitenste voet van het element tot aan het raster

Indien eigendomsgrens door element loopt breedte altijd meten vanaf
eigendomsgrens tot grens met eiement zoals hierboven is aangegeven.
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Meten lengte struweelhaag en toelichfing bedekking

landbouwgrond

Open plek

10 m
Te meten iengte : In struweelhaag zitten enkeie gaten. kleiner
dan 10 meter, zonder landbouwkundig gebruik: bedekking van
totaie eiement is meer dan 80%

landbouwgrond

A
I

L

elementen die voldoen aan pakketeisen
Door inplanten open plekken kan geheie eiement in
aanmerking komen.

Doorgang < l 0 m
A

t

4

9

I

I
-,-,,J
Lengten meten en samenvoegen tol
een element

Objectivering pakketvoorwaardenGroen Blauw Stimuleringskader

Landschapspakket h7: Knip- en scheerheg

. Het i s een vrijliggecd, lijnvormig landschapselement met aaneengesloten begroeiing van
Bomen- en struiken dat regelmatig wordt geknipt, geschoren of geklepeld.

Irijliggend
- Het eiement grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide elementer
vrijliggend. Voor verdere toelichting, zie bijlage 2.
\aneengesloten
- Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Inheemse) bomen en struiken
- Zie bijlage 1
iegelmatig
Zie punt 3.
--

L Het element i s tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter
treed.

.engte

-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden,

3reedte (alleen meten bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
= Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit het hart van de
rij, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter vanuit het hart van de rij; voor de
breedte van het eiement wordt dan de afstand tussen de rasters gemeten,
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit het hart van de rij; de breedte van het element wordt dan gemeten vanaf de insteek van
de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van de rij;
de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het betreffende
landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
lppervlakte (alleen bepalen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.
. . . ... . .
..
... .. .. .
.
........ ..
-. ..- ... . .
I. Het element wordt minimaal eenmaal
...- ..... per 2 jaar en maximaal
. eenmaal
. ..- . .. . per jaar geknipt of .. . . ...
.. . -.
-.
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i

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

/

4. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in
of binnen 5 meter vanaf het element.

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1
1

iI

5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het eiement is niet toegestaan m.u.v.
pieksgewijze bestrijding van akkerdistei, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
, Robinia) middels een stobbenbehandeling.
Toelichting:
-

Onder stobbenbehandeiingwordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

!

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
6. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

1 Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
/schade aan het eiement wordt veroorzaakt.
l

j 7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat

II

1

aan stammen en betreding van het eiement wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn
aan stammen van het element zelf.
Toelichting:
Vraat aan stammen
- Stammen mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel; het gehele eiement
mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel sprake zijn van vraat.

/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

i

i
1

l

1

8. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht i n de periode tussen 1 juni en 15 maart.

i Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. l
Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe knip- of scheerheg
alleen gebruik inheemse bomen eniof struiken (zie bijlage 1);
het betreft een één- of tweerijig element;
piantafstand in de rij bij l rij minimaal 0,25 meter en maximaal 0,40 meter en bij twee rijen
plantafstand in de rij minimaal 0,30 cm en maximaal 0,50 meter en afstand tussen rijen
minimaal 0,30 meter en maximaal 0,50 meter;
aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van Nederlandse herkomst;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende knip- en scheerheggen op een perceel is tenminste
50 meter.

Meetmethode knip- e n scheerheg
e

Bij een bestaande knip- en scheerheg wordt alieen de lengte gemeten.
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e

Bij een nieuwe knip- en scheerheg wordt de lengte en de breedte gemeten. De lengte
bepaald de bijdrage voor beheer en de o p p e ~ l a k t ebepaald de bijdrage voor de
ondergrond.

Noot: De vegetatiegrens tussen landbouwgrond en heg is vaak vaag. Er is geen sprake van een
scherpe vegetatiegrens, zeker niet wanneer de aanliggende gronden in gebruik zijn als grasland.
Meten breedte (alleen bij aanleg nieuwe heg)

Geen raster aanwezig langs heg

De breedte van het eiement wordt gemeten vanuit het
hart van het element tot de vegetatiegrens met
iandbouwgrond. Deze afstand mag maximaal 1.5 meter
bedragen, aan beide zijden van het element.

Aan beide zijden raster aanwezig langs heg.

De breedte van het element wordt gemeten vanuit het
hart van het elemten tot aan het raster. Tussen het hali
van het element en het raster wordt maximaai 1.5 meter
vergoed.
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Meten lengte knip- en scheerheg en toelichting bedekking
Noot: Een heg moet geheel gesloten zijn. Vanuit een zijaanzicht moet het een geheel vormen

r-

Te meten lengte: Heg heeft geen gaten: bedekking 100%.

landbouwgrond

Indien iengte minder is
dan 25 meter voldoet
element niet aan
pakketeisen

I

\

I

I
I

in hea zitten enkele arotere
oaten iaroter
dan 10 meter)
"
.waardoor geen sprake is van aaneengesloten heg.
Werkwijze: Alleen gedeelten meten die voidoen aan
pakketeisen.
Door inplanten van open plekken voldoet gehele lengte aan
Dakketeisen.
'

landbouwgrond

Doorgang
4

,iiiJ
Lengten meten en samenvoegen tot
een element
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I

Landschapspakket L M : Landschapsboom ais solifair
1. Wat is een solitair?
P Een solitaire landschapsboom is een alieenstaande inheemse loofboom, niet zijnde een
knotboom, die doorgaans in een open ruimte staat. In geval er minder dan 10 bomen
staan worden aiie bomen als solitaire boom beschouwd.

Toeiichting:
(Inheemse) loofboom
- Zie bijlage 1
2. De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de
top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt

Er wordt gecontroieerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.

3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.
Toelichting:
Wanneer het takhout wordt versnipperd mogen deze niet rond de voet van de stam of binnen 2,5
meter vanaf de stam worden verwerkt.
4. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken
onder de kronen van de boom.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.
Toelichting:
Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de
stobbe behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.
Er wordt gecontroleerd op naieving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is bij soilitaire bomen langs een perceelsgrens
een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van het element
wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigt zijn aan stammen van het Gement zelf.
indien de boom in een beweid perceel staat is rond de boom een raster aanwezig op 1,5
meter uit de voet van de stam.
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op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
8. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
Toelichting meten (alleen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding ondergrond):
Oppervlakte solitaire landschapsbomen
- Voor de oppervlakte van een solitaire landschapsboom wordt standaard uitgegaan van een
oppervlakte van 5 bij 5 meter, zijnde 25 m2.
Indeling typen

1

:
1

L8A1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld 20 cm
L8A2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm
L8A3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >6O cm
Toelichting:
Diameter bomen:
- De bomen worden steeksproefsgewijs, individueel gemeten. Op basis van de diameter
wordt de boom in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin de boom valt.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe solitaire landschapsbomen

l

I

-

alleen gebruik inheemse bomen (zie bijlage 1);
plantafstand minimaal 20 meter;
aanplant laanbomen met minimale boommaat 10-12;
raster minimaal op 1 meter uit het hart van de boom.
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l

Landschapspakket L863: Landschapsboom in bomenrij of boomgroep

!

zonder agrarisch medegebruik
1. Wat is een bomenrij?
I Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde
knotbomen. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is sprake van een laan
als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig plantverbanc
geplant zijn.
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een
langgerekte en reiatief smalle zone zonder agrarisch gebruik.

Wat is een boomgroep?.
P Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kronen
lijken een geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter. De grond
onder de bomen kent geen agrarisch gebruik.

/ Toelichting:
(Inheemse) bomen
- Zie bijlage 1
Type element
Rij; er is sprake van een rij ais de afstand tussen de bomen rnaxirnaai 20 meter bedraagt,
met de restrictie dat 100 meter bomenrij moet bestaan uit minimaal 10 bomen.
2. De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de
top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt

!
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.

I

Toelichting:
Wanneer het taùhout wordt versnipperd mogen deze niet in het element worden verwerkt
(indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken

Er
1I tljdvak.
.. wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het

i
5. Wet gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling.

Toelichting:

l

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de
stobbe behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.
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Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. Bij beweiding van de aanliggende gronden i s een raster aanwezig waardoor schade door
vraat aan de stam(men) en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet
bevestigt zijn aan de stam(men) van het element zelf.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

7. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.
Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
8. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
Toelichting meten (alleen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding ondergrond):

1 Oppervlakte groep landschapsbomen
-

De oppervlakte van een groep wordt gemeten vanaf 1,5 meter van de stam van de
buitenste bomen. De oppervlakte tussen de hoekpunten van de groep is de oppervlakte van
de boomgroep.

1 Oppervlakte bomenrij (één rij)

i

-

Breedte rij
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
= Bij de breedte van één rij wordt uitgegaan van maximaal 1,5 meter vanuit het hart van de rij,
aan beide zijden van het element, tenzij;
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5
meter vanuit het hart van de rij; de breedte van het element wordt dan gemeten vanaf de
insteek van de sloot;
- een raster aanwezig is binnen 1,5 meter vanuit het hart van de rij; de breedte wordt dan
gemeten vanaf het raster;
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van
de rij; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het
betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van
het element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het
aantal meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
Lengte rij
- De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
enlof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van
kadastrale gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld,
wordt de werkelijke meting in het veld aangehouden.
- Vanaf de laatste bomen in de rij mag een lengte van maximaal 5 meter bij het element
worden betrokken. indien een raster of sloot aanwezig binnen de lengte van 5 meter, dan
wordt gemeten tot aan het raster of de insteek van de sloot.

I Oo~ervlakte
rii
..
/

l

-

De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.
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Oppervlakte meerrijige bomenrij o f laan

1 Breedte laan
De oreedre wordr in nei vela genieien mer een nieerband
B! de Dreedre van net anascnapsetement wordt uilgesaan van 1 5 mete, danuir nel nan
van de buitenste rijen van het element, tenzij;
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5
meter vanuit het hart van een buitenste rij; de breedte van het element wordt dan gemeten
vanaf de insteek van de sloot;
- een raster aanwezig is binnen 1,5 meter vanuit het hart van een buitenste rij; de breedte
wordt dan gemeten vanaf het raster;
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van
de rij; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het
betreffende iandschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van
het element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het
aantal meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
Lengte laan
De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
eniof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van
kadastrale gegevens eniof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld,
wordt de werkelijke meting in het veld aangehouden.
Vanaf de laatste bomen in de rij mag een lengte van maximaal 5 meter bij het element
worden betrokken.

i

I

1
1I

Oppervlakte laan
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.

I

indeling typen
L8B1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld 20 cm
L8B2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm
L8B3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >60 cm
Toelichting:
Diameter bomen:
- Steekproefsgewijs worden een aantal stammen van het element gemeten Op basis van
de gemiddelde diameter wordt het geheie element In een klasse ingedeeid. De
gemiddelde gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de klasse waarin het geheie eiement
valt.

1

Aantal te subsidiëren bomen
- Bij een bestaande bomenrij wordt voor maximaal 20 bomen per 100 meter een vergoeding 1
verstrekt. De dikste 20 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterkiasse.
I

i

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe bomerijen
- alleen aebruik inheemse bomen (zie biilaae 1):
,.
- plantafstand in de rij minimaai 8 en maximaai 12 meter;
afstand tussen twee bomenrijen maximaal 8 meter;
- aanplant laanbomen met minimale boommaat 10-12;
- raster minimaal op 1 meter uit het hart van de buitenste rij
w

.

w
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Landschapspakket LBC: Landschapsboom in bomenrij of boomgroep
in grasland
1. Wat is een bomenrij?
> Een bomenrij iseen één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde
knotbomen. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is sprake van een laan
als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig plantverban1
geplant zijn.
Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een
grasland

Wat is een boomgroep?.
Een boomgroep is een groep bomen die als het ware als een solitair opgroeit; hun kroner
lijken een geheel te vormen. De afstand tussen de bomen is minimaal 5 meter.De
onderbegroeiing van de boomgroep bestaat uit grasland.

1

Toelichting:
(Inheemse) bomen
Zie bijlage 1
Type element
- Rij; er is sprake van een rij als de afstand tussen de bomen maximaal 20 meter bedraagt,
met de restrictie dat 100 meter bomenrij moet bestaan uit minimaal ? O bomen.
-.

..

debomen staan is in gebruik als grasland.
Toelichting
- Grasland; vegetatie van overwegend grassen die jaarlijks wordt gemaaid enlof gedurendi
een bepaalde periode in een jaar wordt beweid.
3. De bomen worden periodiek gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) na
het snoeien altijd langer is dan de lengte van het takvrij stamstuk.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
! 4 Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.

I

1

'

Toelichting:
Wanneer het takhout wordt versnipperd mogen deze niet in de zone zonder agrisch gebruik
worden verwerkt.
5. Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken
onder de kronen van de bomen.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

/

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pieks&wijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoo~en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers,
Amerikaanse eik ei
.
Robinia) middels een ctobbenbehandeling.
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Toelichting:
-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de
stobbe behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
--

7 . Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geel
schade aan het element wordt veroorzaakt.

Er wordt op eik moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het eiement wordt veroorzaakt.

/

8. De stammen van de bomen mogen niet beschadigd worden door vraat door vee. Jonge
bomen moet beschermt zijn door een boomkorf. De boomkorf mag- niet bevestigt
. zijn aan
stammen van het elementielf.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
9. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen i augustus en l 5 maal

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
l

i Toelichting meten (alleen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding ondergrond):
Oppervlakte groep landschapsbomen
De oppervlakte van een groep wordt gemeten vanaf 1,5 meter van de stam van de
buitenste (hoek)bomen. De oppervlakte tussen de hoekpunten van de groep is de
oppervlakte van de boomgroep.
l

/ Oppervlakte bomenrij (één rij)
Breedte rij
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van één rij wordt uitgegaan van maximaal 1,5 meter vanuit het hart van de
aan beide zijden van het eiement, tenzij;
- een sloot of greppei aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5
meter vanuit het hart van de rij; de breedte van het eiement wordt dan gemeten vanaf d'
insteek van de sioot;
- een raster aanwezig is binnen 1,5 meter vanuit het hart van de rij; de breedte wordt dan
gemeten vanaf het raster;
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van
de rij; de breedte wordt dan gemeten vanaf eniof tot aan de eigendomsgrens van het
betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte va
het element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan he
aantal meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
Lengte rij
- De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarter
eniof in het veld met een meetband of rneetwiel gemeten. Wanneer de lengte van
kadastrale gegevens eniof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veid,
wordt de werkelijke meting in het veld aangehouden.
Vanaf de laatste bomen in de rij mag een lengte van maximaal 5 meter bij het element
worden betrokken. Indien een raster of sloot aanwezig binnen de lengte van 5 meter, dan
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wordt gemeten tot aan het raster of de insteek van de sloot.
)ppervlakte rij
De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.
)ppervlakte meerrijige bomenrij of laan
%reedtelaan
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit het hart
van de buitenste rijen van het element, tenzij;
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5
meter vanuit het hart van een buitenste rij; de breedte van het element wordt dan gemeter
vanaf de insteek van de sloot;
- een raster aanwezig is binnen 1,5 meter vanuit het hart van een buitenste rij; de breedte
wordt dan gemeten vanaf het raster;
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van
de rij; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het
betreffende landschapselement.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van
het element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het
aantal meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
.engte laan
- De lengte van het element wordt aan de hand van kadastraie gegevens enlof GIS kaarten,
enlof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van
kadastrale gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld,
bvordt de werkelijke meting in het veld aangehouden,
Vanaf de laatste bomen in de rij mag een lengte van maximaal 5 meter bij het element
worden betrokken.
)ppe~iaktelaan
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppe~laktewordt altijd naar boven afgerond op hele meters.
ndeling typen
8C1: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm
8C2: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20-60 cm
8C3: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >60 cm
oelichting:
)iameter bomen:
Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter
wordt het gehele element in een klasse ingedeeld. De gemiddeide gemeten diameter bij
aanvang, bepaalt de klasse waarin het gehele element valt.
,antal te subsidiëren bomen
Bij een bestaande bomenrij wordt voor maximaal 20 bomen per 100 meter een vergoeding
verstrekt. De dikste 20 bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterkiasse.
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nrichtingseisen bij aanleg nieuwe bomerijen in grasland

-

alleen gebruik inheemse bomen (zie bijlage 1);
plantafstand in de rij minimaal 8 en maximaal 12 meter;
afstand tussen twee bomenrijen maximaal 6 meter;
aanplant laanbomen met minimale boommaat 10-12;
jonge bomen beschermen met boomkorf indien perceel beweid wordt.
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Meetmethode landschapsboom
e

e

Bij bestaande landschapsbomen wordt alleen het aantal stuks en de diameterklasse
bepaald.
Bij een nieuwe solitaire boom is de oppervlakte per solitaire boom vastgesteld op een
oppervlakte van 25 m2.
Bij een nieuwe bomenrij wordt het aantal stuks en de oppervlakte (lengte x breedte) van
de gehele rij bepaald.
Bij een nieuwe groep bomen wordt het aantal stuks en de oppervlakte bepaald.

Noot: De vegetatiegrens tussen landbouwgrond en een landschapsboom is vaak vaag. Er is geen
sprake van een scherpe vegetatiegrens, zeker niet wanneer de aanliggende gronden in gebruik zijn
als grasland.

Meten breedte eenrijige bomenrij (alleen meten bij nieuwe landschapsbomen)

Geen raster aanwezig langs bomenrij

Meten vanaf hari van de bomenrij tot de insteek van de
sloot. Breedte element bij 1 dj maximaal 3 meter.

Aan beide zijden raster aanwezig langs
bomenrij. Raster moet altijd op minimaal 1
meter afstand vanuit het hart van de rij
staan om schade door vraat te voorkomen.

Meten vanaf insteek sloot tot hart van de bomenrij.
Vanuit het hart van de bomenrij uitgaan van 1.5
meter. De breeddte van insteek sloot tot 1.5 meter
voorbij hari van de bomenrij is de breedte van het
element.
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Meten breedte meerrijigge bomenrij in grasland (alleen meten bij nieuwe
landschapsbomen)

I Afstand tussen

bomenrijen maximaal 6

Meten vanaf raster indien afstand tot hart bomenrij minder
dan 1,5 meter bedraagt. indien raster verder dan 1.5 meter
uit hari bomenrij staat dan meten vanaf 1,5 meter uit hart
bomerij. Breedte element bij 2 rijen is maximaal 9 meter.

/
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Meten lengte rij (alleen meten bij nieuwe bomenrijl

raster

Lengte strook meten die uit productie wordt genomen. Vanaf laatste boom kan
maximaal 5 meter lengte bij het element worden betrokken indien deze grond ook
feitelijk uit productie wordt genomen.

Meten oppervlakte groep landschapsbomen

boomgroep is een raster aanwezig op
mimimaal 1 en maximaal 1,5 meter vanuit
het hart van de stammen.

Oppervlakte groep is de oppervlakte binnen het omrasterde gedeelte

/

.

of greppel aanwezig.
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Landschapspakket L9: Knotboom
1. Loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven
maaiveld wordt afgezet (geknot) en als solitair, in een groep of rij voorkomt op of langs
landbouwgronden.

-

I Toelichting:

I

(Inheemse) bomen
Zie bijlage 1
Type element
Solitair; alleenstaande knotboom die niet in een groep of rij staat.
- Groep; minimaal 2 knotbomen die niet in een rij staan waarbij de maximale afstand tussen de
bomen minder dan 10 meter bedraagt.
- Rij; lijnvormige structuur bestaande uit minimaal 3 bomen waarbij de afstand tussen de bomen
maximaal 20 meter bedraagt, met de restrictie dat 100 meter knotbomenrij moet bestaan uit
minimaal 10 bomen.
: 2 . De boom wordt periodiek geknot; knotwilgen en knotpopulieren minimaal 1 maal per 5 jaar
en andere knotbomen minimaal 1 maal per 8 jaar.

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
3. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt.

I Toelichting:
I

Wanneer het takhout wordt versnipperd mogen deze niet rond de voet van de stammen van solitaire
of binnen de knobomenrij of knotboomgroep worden verwerkt.
4. tiet gebruik van chemische bestrijdingsmiddesen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeiing.

/
i

i

i

I

i

l

Toelichting:

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
5. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

i

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.
6. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Wet raster mag niet bevestigt zijn
aan stammen van het element zelf.

Toelichting:

1
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I Vraat aan stammen
-

Stammen en hakhoutstobben mogen niet aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel;
het gehele element mag niet betreden worden door vee. Aan overhangende takken mag wel
sprake zijn van vraat.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

17. Snoeiwerkzaamheden worden alieen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
l

Toelichting meten (alleen bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding ondergrond):
Oppervlakte solitair knotboom
- Voor de oppervlakte van een solitaire knotboom, langs een perceelsrand of als solitaire boom
midden in het perceel, wordt uitgegaan van een vlak van 10 m2.
Oppervlakte groep knotbomen
- De oppervlakte van een groep wordt gemeten vanaf 1,5 vanaf de stam van de buitenste bomen.
Er wordt gemeten vanuit de hoekpunten van de groep.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op vierkante meters.
Oppervlakte rij
Breedte rij
De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het landschapselement wordt uitgegaan van 1,5 meter vanuit het hart van het
element, aan beide zijden van het element, tenzij;
- een sloot of greppel aanwezig is waarvan de insteek van de sloot gelegen is binnen 1,5 meter
vanuit het hart van het element; de breedte van het element wordt dan gemeten vanaf de
insteek van de sloot,
- het eigendom van de betreffende eigenaar eindigd binnen 1,5 meter vanuit het hart van het
element; de breedte wordt dan gemeten vanaf enlof tot aan de eigendomsgrens van het
betreffende landschapselement.
Wanneer een raster aanwezig is, welke geplaatst is binnen 1,5 meter uit de voet van de
buitenste stam, maar vraat wordt voorkomen, wordt de breedte gemeten vanaf enlof tot aan het
raster.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

1

Lengte rij
De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enbf G S kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
Oppervlakte rij
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters

8. Indeling pakket
L9A: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 30 cm
L9B: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >30-60 cm
L9C: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld > 60 cm
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Toelichting:
Diameter bomen:
- Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter wordt
het gehele element in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin het gehele element valt.
Aantal te subsidiëren knotbomen
Bij een bestaande knotbomenrij wordt voor maximaal 33 knotbomen per 100 meter een vergoeding
verstrekt. De dikste 33 knotbomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterklasse.

lnrichtingscriteria bij aanleg nieuwe knotbomen

-

alleen gebruik inheemse bomen (zie bijlage 1);
plantafstand in de rij minimaal 5 meter en maximaal 25 meter;
aanplant 'laanbomen' met minimale maat 10-12 of 3 jarige onbewortelde wilgenstek;
raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij;
afstand tussen 2 nieuwe parallel lopende knotbomenrijen op een perceel is tenminste 20
meter.
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i

i

Meetmethode knotboom
e
e

Bij bestaande knotbomen wordt alleen het aantal stuks en de diameterklasse bepaald.
Bij nieuwe knotbomen wordt het aantal stuks en de oppervlakte bepaald. Het aantal
stuks bepaald de bijdrage voor beheer en de oppervlakte bepaald de bijdrage voor de

Noot: De vegetatiegrens tussen landbouwgrond en knotbomen is vaak vaag. Er is geen sprake van
een scherpe vegetatiegrens, zeker niet wanneer de aanliggende gronden in gebruik zijn als grasland.
Meten breedte (alleen meten bij nieuwe knotbomen)
Geen raster aanwezig langs knotbomenrij

Meten vanaf het hart van het element tot
de insteek van de sloot. De breedte vanaf
de insteek sloot tot het hart van de rij mag
niet meer dan 1,5 meter bedragen.

knotbomenrij. Raster moet schade door
vraat voorkomen. De maximale breedte van
het element mag 1,S meter bedragen aan

Breedte meten tussen insteek sloot tot aan
raster. Afstand tussen hart rij en raster en
tussen insteek sloot en hart rij, bedraagt
maximaal 1,5 meter. Maximale breedte
van het element bedraagt 3 meter.
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Meten lengte (alleen meten bij nieuwe knotbomen)

Max. 5 m

Max. 5 m
raster

raster

Lengte strook meten die uit productie wordt genomen. Vanaf laatste boom kan
maximaal 5 meter lengte bij het element worden betrokken indien deze grond ook
feitelijk uit productie wordt genomen.
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i

Landschapcpakket LIO: Hwogsfamfruitbowmgaard

i

1. Een boomgaard met hoogstamfruitbomen (appel, peer, pruim , kers), waarvan de kroon op
een hoogte van minimaal 150 centimeter boven de stamvoet begint en waarvan de
onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.

/

. Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot

l
1

/ Toelichting:
Oppervlakte (alleen meten bij nieuwe elementen i.v.m. vergoeding voor grond)
De oppervlakte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
eniof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens eniof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
Bij een hoogstamfruitboomgaardwordt van het vlak waarop de hoogstamfruitbomen geplaatst
worden, de ondergrond vergoed. De gehele Oppervlakte waarop de bomen staan mag vergoed
worden, met een maximum van 15 meter buiten de voet van de buitenste stammen, tenzij;
- het eigendom is gelegen binnen 15 meter vanuit de buitenste voet van de stam,
een sloot is gelegen binnen 15 meter vanuit de buitenste voet van de stam, of
- een raster is geplaatst binnen 15 meter vanuit de buitenste voet van de stam.
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.
De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op hele vierkante meters.

i

Bestaande boomgaarden :
Bij bestaande hoogstamfruitboomgaarden wordt geen opbrengstderving uitgekeerd. Enkel een
vergoeding voor het beheer van de hoogstamiruitbomen.

3. Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid, andere
soorten enkel vormsnoei indien nodig.

/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriiten op elk moment gedurende het

i tijdvak.
4. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbebehandeling.

i

Toelichting:

-

Onder stobbenbehandeling wordt verstaan; het afzagen van het houtig element en de stobbe
behandelen met glyfosaat, waardoor de boom afsterft en niet meer uitschiet.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
i

5. Grondbewerking dient op een zodanige afstand van het element plaats te vinden dat geen
schade aan het element wordt veroorzaakt.

1
l

Er wordt op elk moment gedurende het tijdvak gecontroleerd of er geen zichtbare, ondergrondse
schade aan het element wordt veroorzaakt.

6. Schade aan bomen door vraat wordt voorkomen.
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l

Toelichting:
Vraat
-

In een hoogstamfruitboomgaard is beweiding door vee toegestaan. Vraat aan de stammen
van de hoogstamfruitbomen dient te worden voorkomen. De stammen mogen niet
aangevreten zijn door vee, overige vegetatie wel. Indien beweiding plaats vindt moeten
(jonge) bomen beschermd zijn door een boomkorf of een andere degelijke afrastering.

L---

17. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht i n de periode tussen 1 augustus en 15 maarl.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

7--8. indeling pakket:

LlOA: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld < 20 cm
LIOB: gemiddelde diameter bomen op 130 cm boven maaiveld >20 cm

Toelichting:
Diameter bomen
Alle stammen in het element worden gemeten. Op basis van de gemiddelde diameter wordt
het gehele element in een klasse ingedeeld. De gemeten diameter bij aanvang, bepaalt de
klasse waarin het gehele element valt.
/Aantal te subsidiëren bomen
- Bij een bestaande boomgaard wordt voor maximaal 1 boom per are een vergoeding verstrekt.
De dikste bomen zijn uitgangspunt voor de indeling in diameterklasse.

Inrichtingseisen bij aanieg nieuwe hoogstamfruitbomen

-

plantafstand minimaal 10 meter x 10 meter en maximaal 15 meter x 15 meter;
aanplant fruitbomen met minimale maat 8-10;
Rond jonge bomen boomkorf aanbrengen;
afstand tussen 2 nieuwe hoogstamfruitboomgaarden op een perceel is tenminste 100 meter.

Meemethode zie volgende pagina
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Meetmethode hoo~stamfruitboomgaard

e

Bij bestaande hoogstamfruitboomgaarden wordt alleen het aantal stuks bepaald. De
oppervlakte van de ondergrond is dan niet relevant voor een vergoeding, aangezien bij
bestaande hoogstamfruitbomen geen opbrengstderving wordt verleend.
Bij nieuwe hoogstamfruitboomgaarden wordt het aantal stuks en de oppervlakte van de
ondergrond bepaald. Het aantal st'uks bepaald de bijdrage voor beheer en de
oppervlakte bepaald de bijdrage voor de ondergrond op basis van opbrengstderving.

Noot: bij een nieuwe hoogstamfruitboomgaard wordt van het vlak waarop de hoogstamfruitbomen
staan de ondergrond vergoed. Het gehele vlak mag vergoed worden, met een maximum van 15 meter
buiten de voet van de buitenste stammen. Er wordt gemeten tot aan de eigendomsgrens, sloot of
raster rond de hoogstamfruitboomgaard.

Indien een raster of sloot is gelegen binnen 15 meter vanaf de voet van de buitenste stam, of de
eigendomsgrens ligt binnen deze afstand, wordt gemeten tot aan het raster, de sloot of de
eigendomsgrens.
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Landschapcpakkef L4 4: AmlFibieënpoel

1

1. Een amfibieënpoel is een natuurelement dat niet aansluit op een waterlooplsloot en gevoed
wordt door grond- enlof regenwater en waarvan in de winterperiode het natte oppervlakte voor
ten minste 80% bestaat uit open water.

I
Toelichting:
Open water
- Ten minste 80% van de natte oppervlakte van de poel bestaat in de winterperiode uit open
water. Dit betekent dat het verlanden van de poel voorkomen moet worden. Maximaal 20% van
het natte deel van de poel mag begroeid zijn met dichte vegetaties met moerasplanten zoals
riet enlof lisdodde.
2. Het element is tenminste 'I are en ten hoogste 10 are groot, waarbij het waterbiotoop (water +
taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van de
poel mag bestaan uit iandbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk grasland1
ruigte).

/ Toelichting

il

Oppervlakte
De oppervlakte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
enlof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
- De oppervlakte wordt naar boven afgerond in vierkante meters.

i

Meten in het veld
- Er wordt gemeten vanaf de grens van het element met het perceel met regulier
landbouwkundig gebruik of vanaf de insteek van een sloot op de grens van het element met
het landbouwperceel.

l

I
*Bestaande amfibieënpoelen mogen ten hoogste 50 are groot te zijn.
3. Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

4 . De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 'lapril tenminste 0,5 meter;

I incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
van de oever is begroeid met houtige gewassen.

/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
7. Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee.

1 Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het t i j d 4
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I

8. In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eendenlganzen in gehouden of
gelokt worden.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

I

9. De oever van de poel is begroeid met plantensoorten met een bedekking van minimaal 75%.

1

Bedekking

-

75% van de oppervlakte van de oever moet bedekt zijn met plantensoorten. Voorkomen moet
worden dat de oevers geheel vertrapt worden door vee. Bij lage veedichtheid is het niet
noodzakelijk de poel uit te rasteren, Bij een hoge(re) veebezetting, meer dan 3 GVE per
hectare, kan 75% van de poel worden uitgerasterd, zodat de bedekking met plantensoorten in
tact blijft en slechts een gedeelte van de oever wordt vertrapt.

~

Indeling typen
L1I A : oppervlakte poel 100- 300 m2
L11B: oppervlakte poel >300 m2

Eisen t.a.v. aanleg nieuwe poel
l

oppervlakte poel gemeten vanaf insteek talud met maaiveld maximaal 700 m2; totale
oppe~laktenieuwe poel inclusief landbiotoop maximaal 1000 m2;
diepte poel maximaal 2,50 meter;
taluds minimaal 1:3;
grondwaterstand iocatie waar poel wordt aangelegd in september niet dieper dan 1,30 cm
onder het maaiveld;
indien de zone rond de poel wordt ingezaaid met een mengsel, dient het mengsel uitstluitend
inheemse plantensoorten te bevatten.
afstand tussen nieuwe poelen tenminste 100 meter.

Toelichting meetmethode amfibieënpoel: zie meetmethode weidevogelpoel op pagina 65
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Landschapspakket Lf2: Weidevogelpoel
2 . Een weidevogelpoel is een natuurelement met een slikkige, grillige rand en gevoed wordt
door grond- enlof regenwater waarbij in de winterperiode, het natte oppervlakte voor 80%
bestaat uit open water.
Toelichting:
Open water
Ten minste 80% van de oppervlakte van de poel bestaat in de winterperiode uit open water. Dit
betekent dat het verlanden van de poel voorkomen moet worden. Maximaal 20% van de poel
mag begroeid zijn met dichte vegetaties moeraspianten zoals riet enlof lisdodde.
2. Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water +
taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van de
poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk grasland1
ruigte).
Toelichting
Oppervlakte
De oppervlakte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten,
enlof in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.
- De oppervlakte wordt naar boven afgerond in vierkante meters.
Meten in het veld
- Er wordt gemeten vanaf de grens van het element met het perceel met regulier
landbouwkundiggebruik of vanaf de insteek van een sloot op de grens van het element met
het landbouwperceel.
3. Afstand tot bebouwing of opgaande bomen bedraagt minimaal 100 meter.

Er wordt gecontroleerd op naleving van deze eis op het moment van het indienen van een
subsidieaanvraag.
4. Het element heeft zeer flauwe oevers met een talud van minimaal $:?O.
Er wordt gecontroleerd op naleving van deze eis op het moment van het indienen van een
subsidieaanvraag
5. Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
6. De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktobertot 1 april tenminste 0,5 meter;
incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
7. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
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i

l

8. Op de oever komt geen begroeiing van bomen enlof struiken voor.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

9. Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee.

1

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
10. De oever van de poel is begroeid met plantensoorten, niet
bedekking van minimaal 75%.

Toelichting:
Bedekking
- 75% van de oppervlakte van de oever moet bedekt zijn met plantensoorten. Voorkomen moet
worden dat de oevers geheel vertrapt worden door vee. Bij lage veedichtheid is het niet
noodzakelijk de poel uit te rasteren. Bij een hoge(re) veebezetting, meer dan 3 GVE per
hectare, kan 75% van de poel worden uitgerasterd, zodat deze begroeid kan blijven en slechts
een gedeelte van de oever wordt vertrapt.

/ Indeling typen

/ L12A: oppervlakte poel > 500 m2-c 1000 m2
I

I

L12B: oppervlakte poel >l000 m2

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe weidevogelpoe!

-

oppervlakte poel gemeten vanaf insteek talud met maaiveld minimaal 500 m2;
diepte poel maximaal 1,50 meter;
taluds minimaal 1:lO;
grondwaterstand locatie waar poel wordt aangelegd in september niet dieper dan 1,30 cm
onder het maaiveld;
afstand van hoge beplanting en bebouwing minimaal 100 meter;
indien de zone rond de poel wordt ingezaaid met een mengsel, dient het mengsel uitstluitend
inheemse plantensoorten te bevatten.
afstand tussen nieuwe poelen tenminste 100 meter.
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/

Meetmethode amfibieën- en weidevoqelpoel
e

Bij een bestaande en nieuwe poel wordt altijd de oppervlakte bepaald. Bij bestaande en
nieuwe poelen is de oppervlakte bepalend voor de bijdrage voor beheer en voor een nieuwe
poel is de gemeten oppervlakte ook bepalend voor de bijdrage voor de ondergrond.

Poel met alleen waterbiotoop:
er wordt gemeten vanaf insteek talud met maaiveld

maaiveld

maaiveld

Voorbeeld poel met water- en landbiotoop

rond de poel zonder regulier
landbouwkundig gebruik(gele vlak), die
maximaal 30% van de oppervlakte van
het waterbiotoop mag bedragen.

Landbiotoop (bloemrijk graslandiruigte);
maximaal 30% van oppervlakte
waterbiotoop.
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Landschapspakket Ll3: Nafuuroever riet
1. Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, in de
vorm van een plas- of drasberm, waarvan de vegetatie voor tenminste 50% uit riet enlof
lisdodde bestaat.

Toelichting:
4aneengesloten
- aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Plasberm
- Een plasberm is eon oever langs een waterloop die 50 cm onder tot 10 boven het gemiddelde
waterpeil ligt. 50% van de breedte van de oever moet voldoen aan deze voorwaarde.
3rasberm
- Een drasberm is een oever langs een waterloop die 10 cm onder tot 10 boven het gemiddelde
waterpeil ligt. 50% van de breedte van de oever moet voldoen aan deze voorwaarde.
Vegetatie
- Voor tenminste 50% bestaande uit riet enlof lisdodde en de rest van de oever dient begroeid te
zijn met plantensoorten.
2. De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een oever iangs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
fan ten hoogste 25 meter.

Toelichting:
-engte

-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkeiijke meting in het veld aangehouden.

3reedte

-

-

De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het element wordt aan de landzijde uitgegaan van het snijpunt van het talud
met het maaiveld en aan de waterzijde het midden van de waterloop;
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

3ppewlakte
Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op vierkante meters.
3. De oever wordt minimaal éénmaal keer per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar gemaaid en
3ij elke maaibeurt mag maximaal 50% van de oppervlakte gemaaid worden (gefaseerd
naaibeheer).

-=r wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
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4 . De oever wordt niet beweid.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
5. De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht.

1

i

/
/

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
6. Wet gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop o p het droge deel van het talud.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden i s een raster aanwezig dat zich o p de grens van
het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.
Toelichting:
Het element mag niet betreden worden door vee, ook niet voor het drenken van vee.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

inrichtingseisen bij aanleg nieuwe natuuroever riet

-

een natuuroever riet wordt aangelegd in de vorm van een plasberm of een drasberm, hierbij
gelden de volgende inrichtingseisen;

-

de plasberm wordt uitgegraven tot 50 cm onder of 10 boven het gemiddeide waterpeil . 50%
van de breedte van de oever moet dan voldoen aan deze voorwaarde, of

-

de drasberm wordt uitgegraven tot 10 cm onder of 10 boven het gemiddelde waterpeil. 50%
van de breedte van de oever moet dan voldoen aan deze voorwaarde.

-

natte gedeelte van berm wordt aangeplant met rietstekken; 4 stuks per m2.
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Landschapspakkef L14: Natuuroever nat grasland
1. Een aaneengesloten natuurvriendelijk ingerichte oever langs een bestaande waterloop, i n de
vorm van een drasberm of flauwe oever, waarvan de vegetatie bestaat uit plantensoorten van
natte graslanden en ruigten.
Toelichting:
Aaneengesloten
Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Drasberm of flauw talud
Een natuuroever nat grasland dient te bestaan uit een drasberm, zijnde een oever langs een
waterloop waarvan de helft van de oever 10 cm onder tot 10 boven het gemiddelde waterpeil
ligt, of uit een flauw talud waarbij het talud een verhouding heeft van minimaal 1:3.
(Inheemse) plantensoorten
De gehele oever dient bedekt te zijn met plantensoorten. Bij inrichten van de oever worden
enkel inheemse soorten ingezaaid.
..

.

. ....

.

.

..

.. ...--.. . .

2. De oever heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een oever langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte

van ten hoogste 25 meter.
Toelichting:
Lengte
-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof
in het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale
gegevens enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de
werkelijke meting in het veld aangehouden.

Breedte
-

-

De breedte wordt in het veld gemeten met een meetband.
Bij de breedte van het element wordt aan de landzijde uitgegaan van het snijpunt van het talud
met het maaiveld en aan de waterzijde het midden van de waterloop;
Wanneer de breedte van het element varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van het
element te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

Oppervlakte
- Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x (de gemiddelde) breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op vierkante meters.
3. De oever wordt 1 maal per jaar na 16 juni gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

4. De flauwe oever heeft een talud van minimaal 1:3.
Er wordt gecontroleerd op naleving van deze eis op het moment van het indienen van een
onderhoudsvergoeding enlof bij vaststelling van de inrichtingsaanvraag.
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5. De oever wordt niet beweid.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
6. De oever wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
7. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het eiement is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop op het droge deel van het talud.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
8. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van
het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.

Toelichting:
Het element mag niet betreden worden, ook niet voor het drenken van vee.
Er wordt gecontroleerd op naieving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

Inrichtingseisen bij aanleg zeuwe natuuroever nat grasland

-

een natuuroever nat grasland wordt aangelegd in de vorm van een drasberm of een flauw
talud, waarbij de volgende inrichtingseisen gelden;

-

de drasberm wordt uitgegraven tot 10 cm onder of 10 boven het gemiddelde waterpeil. 50%
van de breedte van de oever moet dan voldoen aan deze voorwaarde, of;

-

er wordt een flauw talud aangelegd waarbij de taludschuinte minimaal 1:3 of flauwer is. Het
talud wordt uitgegraven vanaf het gemiddelde waterpeil.
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Meetmethode natuuroever r i e t e n natuuroever n a t a r a s l a n d
e

Bij bestaande en nieuwe natuuroevers wordt altijd de oppervlakte bepaald door lengte en
breedte te meten.

Meten lengfe

De lengte wordt bepaald door de afstand te meten tussen begin- en eindpunt
natuuroever.
Meten breedte

Plas- of
drasberm

Meten vanaf insteek
talud met maaiveld
tot aan insteek talud
sloot.

1

Flauw talud

Meten vanaf insteek
talud met maaiveld
tot aan begin
slootbodem
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5.. Objectivering randenpakketten

Randenpakkef R7: Bloemrijke rand
1. Een bloemrijke rand is een aaneengesloten rand langs een perceelrand of landschapspakket
met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van grassen enlof kruiden die jaarlijks gemaaid
i wordt.

1

i

,1
i

l

Toelichting:
Aaneengesloten
- Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
(Inheemse) grassen en kruiden
Van nature in Nederland voorkomende soorten
2. De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 25 meter.

1i Toelichting:

ll
l

Lengte

-

De iengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

Breedte

-

Indien gelegen langs perceelsrand, niet zijnde een iandschapspakket, wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan de grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.
Indien de rand naast een iandschapspakket ligt wordt gemeten vanaf de rand van het
landschapspakket (zie meetmethode betreffend pakket) tot aan de grens met iandbouwgrond
waarop regulier geproduceerd wordt.
Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand
te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

Oppervlakte
Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden
berekend.
- De oppervlakte is lengte x breedte.
- De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters.

1
1

rand wordt ingezaaid met een samengesteld mengsel met inheemse grassen en kruiden
of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd voor een spontane ontwikkeling
van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 plantensoorten in de rand
aanwezig zijn.

i

Toelichting:
Gunstige voorwaarden
- Tot gunstige voorwaarden worden gerekend het bovenploegen van de voedselarme
ondergrond of het afplaggen van de graszode ( l 0 cm dik)
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4. De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen l 5
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
5. De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. De rand wordt niet beweid.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

7. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pieksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
8. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad
voor het schouwen van de aanliggende
sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element
-zelf.

Toelichting
Incidenteel
- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van
toepassing.
9. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van het
element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

nrichtingseisen bij aanleg nieuwe bloemrijke rand

-

-

indien in de rand waarvoor een bijdrage wordt gevraagd minder dan 10 inheemse grassen
enlof kruiden voorkomen wordt de rand ingezaaid met een samengesteld mengsel of er
worden maatregelen genomen voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie. Deze
maatregel kan bestaan uit het bovenploegen van de voedselarme ondergrond of door het
afplaggen van de graszode ( l 0 cm dik)
de afstand tussen twee parallel lopende bloemrijke randen bedraagt minimaal 20 meter.
een bloemrijke rand mag grenzen aan bouw- eniof grasland.

Meetmethode bloemrijke rand
zie meetmethode akkerflora- en faunarand op bladzijde 79,
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Randenpakkef R2: Kruidenrijke zoom

1

is een aaneengesloten rand met onbemest hooilandlruigte bestaande
uit een gevarieerde kruidachtige begroeiing van grassen en kruiden (inclusief braam) met een
minimale bedekking van 80%.

l

Toelichting:
Aaneengesloten
- Aaneengesioten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Een onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
(Inheemse) grassen en kruiden
- Van nature in Nederland voorkomende soorten
Bedekking 80%
- Minimaal 80% van de oppervlakte moet bedekt zijn met inheemse grassen en kruiden
(inclusief braam).

1

1

l

2. De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geidt echter een
breedte van ten hoogste 25 meter.

l

l
l

Toelichting:
Lengte
-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

Breedte

-

-

-

Indien gelegen langs perceelsrand, niet zijnde een landschapspakket, wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.
Indien de rand naast een landschapspakket ligt wordt gemeten vanaf de rand van het
landschapspakket (zie meetmethode betreffend pakket) tot aan grens met landbouwgrond
waarop regulier geproduceerd wordt.
Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand
te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

Oppervlakte
Wanneer de breedte van de rand varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
- De oppervlakte is lengte x breedte.
De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters.

1

3. De rand wordt ingezaaid met een samengesteld mengsel met inheemse grassen en kruiden
of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd voor een spontane ontwikkeling
van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 plantensoorten in de rand
aanwezig zijn.

Toeiichting:
l

~

I

1 Gunstige voorwaarden
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-

Tot gunstige voorwaarden worden gerekend het bevenploegen van de voedselarme
ondergrond of het afplaggen van de graszode ( l 0 cm dik).

4. De rand wordt minimaal 1 maal per 5 jaar en maximaal 1 maal per 2 jaar gemaaid waarbij niet

meer dan de helft van de oppervlakte wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Maaien is
niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

t

5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop.

I

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof

- bagger opgebracht.

i

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

7. De rand wordt niet beweid.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
8. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van het
eiement met het aanliggende landbouwperceei bevindt.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
9. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad
voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element
zelf.

i Toelichting:
Incidenteel
- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van
toepassing.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe kruidenrijke zoom

-

-

indien in de rand waarvoor een bijdrage wordt gevraagd minder dan 10 inheemse grassen
eniof kruiden voorkomen wordt de rand ingezaaid met een samengesteld mengsel of er
worden maatregelen genomen voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie, Deze
maatregel kan bestaan uit het bovenploegen van de voedselarme ondergrond of door het
afplaggen van de graszode ( l 0 cm dik)
een kruidenrijke zoom mag grenzen aan bouw- eniof grasland.

Meetmethode kruidenrijke zoom:
zie meetmethode akkerflora- en faunarand op bladzijde 79
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Randenpakkef R3: Graslandflora- en faunarand
11. Een graslandflora- en faunarand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel
/ (bramen enlof struiken) en een kruidachtige begroeiing van grassen en kruiden.

i
l

i

Toelichting:
Aaneengesloten
aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
(Inheemse) grassen en kruiden
- Van nature in Nederland voorkomende soorten

1

2. De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 25 meter.
Toelichting:
Lengte
-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarten, eniof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
eniof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

lI
i

Breedte

-

i

1

Indien geiegen langs perceelsrand, niet zijnde een landschapspakket, wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.
Indien de rand naast een landschapspakket ligt wordt gemeten vanaf de rand van het
landschapspakket (zie meetmethode betreffend pakket) tot aan grens met landbouwgrond
waarop regulier geproduceerd wordt.
Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand
te worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal
meetpunten afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

3. De rand wordt ingezaaid met een samengesteld mengsel met inheemse grassen en kruiden
of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd voor een spontane ontwikkeling
van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 plantensoorten in de rand
aanwezig zijn.

I

l1

I

Oppervlakte
Wanneer de breedte van de rand varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
De oppe~lakteis lengte x breedte.
- De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters.

Toelichting:
Gunstige voorwaarden
Tot gunstige voorwaarden worden gerekend het bovenploegen van de voedselarme
ondergrond of het afplaggen van de graszode (10 cm dik).

I

I

l

/ 4. De rand wordt minimaal 1 keer per 5 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
[meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
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20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof

- bagger opgebracht.

i

i

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
7. De rand wordt niet beweid.

l
l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
8. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van het
element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

/ 9. De rand wordt niet gebruikt ais pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad

l

voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element
zeif.
Incidenteel
- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van
toepassing.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe grasland- en florarand

-

-

indien in de rand waarvoor een bijdrage wordt gevraagd minder dan 10 inheemse grassen
enlof kruiden voorkomen wordt de rand ingezaaid met een samengesteld mengsel of er
worden maatregelen genomen voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie, Deze
maatregel kan bestaan uit het bovenploegen van de voedseiarme ondergrond of door het
afplaggen van de graszode (10 cm dik)
een graslandflora- en faunarand mag grenzen aan gras- enlof bouwland.

Meetmethode graslandflora- en faunarand
zie meetmethode akkerflora- en faunarand op bladzijde 79
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Randenpakket R4: Akkerflora- en faunarand
I

i 1. Een akkerflora- en faunarand i s een aaneengesloten rand die jaarlijks ingezaaid wordt met

/

granen, niet zijnde maïs, o f een akkerrandenmengsel.

li

Toelichting:
Aaneengesloten
- Aaneengesloten betekent in dit verband 'niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een
geheel vormend'. Eén onderbreking van maximaal 10 meter breed is toegestaan in verband
met een toegang tot het perceel.
Akkerrandenmensel
- Mengsel met diverse soorten

1

2. De rand heeft een breedte van tenminste 6 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter.
Toelichting:
l

Lengte
-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.
!

Breedte

-

-

l
1

Indien gelegen langs perceelsrand, niet zijnde een landschapspakket, wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.
Indien de rand naast een landschapspakket ligt wordt gemeten vanaf de rand van het
landschapspakket (zie meetmethode betreffend pakket) tot aan grens met landbouwgrond
waarop regulier geproduceerd wordt.
Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand te
worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal meetpunten
afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element.

Oppe~lakte
Wanneer de breedte van het element varieert, dient de gemiddelde breedte te worden berekend.
De oppervlakte is lengte x breedte.
De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters.

j

i
l

wintergranen (wintertarwe, winterrogge, triticale, wintergerst). De hoeveelheid zaaizaad i s
maximaal 50% van wat normaal b i j een agrarische bedrijfsvoering wordt gehanteerd.

:

Toelichting:
Hoeveelheid zaaizaad:
- Bij het inzaaien van granen wordt maximaal 50 kg per hectare ingezaaid
4. Het gewas wordt niet geoogst. Een akkerrand met zomergraan of
blijft i n de winter staan en wordt pas in het daaropvolgende voorjaar ondergewerkt.
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Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
5. Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen
is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid
en Japanse Duizendknoop.

/

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

6. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot.
Toelichting

l/

Incidenteel
- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van
toepassing.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuwe akkerflora- en faunarand

-

l

1

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.

-

het eerste jaar wordt de rand ingezaaid met een akkerrandenmengsel.de hierop volgende
jaren doorgezaaid met granen.
een akkerflora- en faunarand mag grenzen aan gras- eniof bouwland.

Meeimethode zie volgende pagina
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l

Meetmethode bloemriike rand, kruidenriike zoom. araslandflora- en faunarand,
akkerflora- en faunarand.
Bij alle pakketten wordt altijd de oppervlakte bepaald door lengte en breedte te meten.
Meten breedte indien rand niet grenst aan landschapspakket
Eigendomsgrens in hart sloot

Randenpakket
Regulier landbouwkundig

Breedte meten vanaf insteek sloot tot aan grens
met regulier landbouwkundig gebruik. Indien
aangrenzend perceel wordt beweid moet op de
grens van de rand met het het landbouwperceel
een raster aanwezig zijn.

Eigendomsgrens niet in hart sloot maar op
variabele afstand vanuit insteek.

i

Randenpakket

l
Reguller landbouwkund~g
gebruik

Breedte meten vanaf eigendomsgrens tot aan
grens met regulier landbouwkundig gebruik. Indien
aangrenzend perceel wordt beweid moet op de
grens van de rand met het het landbouwperceel
een raster aanwezig zijn.
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6. Objectivering pakketten Actief Randenbeheer Brabant

Pakket ARB - bouwland
1. Een actief randenbeheerstrook op bouwland is een rand iangs een watervoerende sloot met
als doel emissiebeperking van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar oppewiaktewater
(inclusief talud) waar agrobiodiversiteitsontwikkeling plaatsvindt.
Toelichting:
Watervoerende sloot
Een watervoerende sloot is een sloot waarin in de periode tussen 1 april en 1 oktober onder
normale omstandigheden met regelmaat water staat. Bij twijfel kunt u contact opnemen met
de betreffende waterkwaliteitsbeheerder.
Emissiebeperking
- Onder emissiebeperking wordt verstaan het tegengaan van het afspoelen, uitspoelen en
verwaaien van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water om een schoner
oppervlaktewater te verkrijgen.
Agrobiodiversiteitsontwikkeling

** omschrijving????
2. De rand is 4 meter breed.
Toelichting:
Breedte

-

Indien gelegen langs perceelsrand, niet zijnde een landschapspakket, wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.

Lengte
-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens eniof GIS kaarten, eniof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarien afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

Oppervlakte
- De oppervlakte is lengte x breedte.
- De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters.

3. Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
4. Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,

Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

Objectivering pakketvoorwaarden Groen Blauw Stimuleringskader

5. Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pieksgewijs toegestaan.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. Slootmaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

7.Randen dienen te worden ingezaaid met een grasmengsel in het le
jaar van deelname voor 1
mei van dat jaar.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
6. Randen moeten 6 jaar blijven liggen. Na toestemming van Gedeputeerde Staten mag de ranc
in bijzondere situaties omgefreesd en heringezaaid worden, danwel meerdere keren per jaar
gemaaid worden.

Er wordt gecontroleerd op naieving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

9. Randen op bouwlandpercelen dienen in de eerste 3 jaar te worden verschraald door de rand
minimaal 2 keer per jaar te maaien in de periode Z5 juni tot 4 oktober en het maaisel af te
voeren van de rand binnen 7 dagen.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

10. Randen op bouwlandpercelen mogen na 3 jaar nog maar 1 keer per jaar gemaaid worden in
de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisel afgevoerd dient te worden binnen 7
dagen.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

11. Deelnemende randen op bouwlandpercelen van voor 2005 mogen vanaf 2007 nog maar 1
keer per jaar gemaaid worden in de periode vanaf Z5 juni tot 1 oktober, waarbij het maaisel
afgevoerd dient te worden binnen 7 dagen.
Er wordt gecontroleerd op naieving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.

12. De rand kan incidenteel gebruikt worden voor slootonderhoud en ten behoeve van de
bereikbaarheid van de gewassen op percelen.
Toelichting
Incidenteel
- Incidenteel betekent alieen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van
toepassing enlof voor het eenmalig oogsten van de gewassen op het resterende perceel
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op eik moment gedurende het
tijdvak.
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-

Pakket ARB grasland
1. Een actief randenbeheerstrook op grasland is een rand langs een watervoerende sloot metals doel emissiebeperking van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar oppe~laktewater
(inclusief talud) waar agrobiodiversiteitsontwikkeling plaatsvindt.
Toelichting:
Watervoerende sloot
- Een watervoerende sloot is een sloot waarin in de periode tussen 1 april en 1 oktober onder
normale omstandigheden met regelmaat water staat. Bij twijfel kunt u contact opnemen met
de betreffende waterkwaliteitsbeheerder.
Emissiebeperking
- Onder emissiebeperking wordt verstaan het tegengaan van het afspoelen, uitspoelen en
verwaaien van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelenin het water om een schoner
oppervlaktewater te verkrijgen.
Agrobiodiversiteitsontwikkeling

1

2. Randen op grasland mogen niet gescheurd en (her)ingezaaid worden.
Toelichting:
De randen op grasland, met een breedte van 4 meter mogen niet gescheurd en (her)ingezaaid
worden binnen de looptijd van het contract. De rest van het perceel mag wel gescheurd en
heringezaaid worden.

1

3. De rand is 4 meter breed.
Toelichting:

l

Breedte

-

Indien gelegen langs perceelsrand, niet zijnde een landschapspakket,wordt gemeten vanaf
insteek sloot of kadastrale grens perceel tot aan grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.

Lengte

-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

1 Oppervlakte
- De oppe~lakteis lengte x breedte.
-

De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante meters

i

4. Randen mogen niet bemest worden en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
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5. Chemische bestrijding van probleemonkruiden (brandnetel, akkerdistel, ridderzuring,
Jacobskruiskruid en paardestaart) is pleksgewijs en driftvrij toegestaan.

Er wordt gecontroieerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.

6. Mechanische bestrijding van onkruiden d.m.v. maaien is pleksgewijs toegestaan.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
7. Slootrnaaisel dient van de randen afgevoerd te worden binnen 7 dagen.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het
tijdvak.
8. Randen op graslandpercelen dienen beweid te worden danwel minimaal 1 keer per jaar
gemaaid te worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop eik moment gedurende het
tijdvak.
9. Maaien en afvoeren van het maaisel dient plaats te vinden voor 1 oktober van het
desbetreffende subsidiejaar.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het
tijdvak.
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7 . Objectivering recreatiepakketten

Recreatiepakket W l : Wandelpad over boerenland
agrarische gronden loopt.

12.Het wandelpad heeft een breedte van tenminste 1 en ten hoogste 3 meter, bij struinpaden

' (bijvoorbeeld dwars over een weiland) wordt uitgegaan van een breedte van 3 meter.

1

i
i

8

i

Toelichting:
Lengte

-

De lengte van het element wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten
enlof in het veld bepaald.
De lengte wordt altijd naar boven afgerond op hele meters.

Breedte

-

1
i

1

Indien gelegen langs perceelsrand, wordt gemeten vanaf de insteek van de sloot of de
kadastrale grens van het perceel tot aan de grens met landbouwgrond waarop regulier
geproduceerd wordt.
Indien het wandelpad naast een landschaps- of randenpakket ligt wordt gemeten vanaf de
rand van het landschaps- of randenpakket (zie meetmethode betreffend pakket) tot aan grens
met landbouwgrond waarop regulier geproduceerd wordt.
Indien het wandelpad uit grasland bestaat, is de breedte van het wandelpad moeilijk te
bepalen, aangezien er geen afwijkende vegetatie is. Wanneer de opgegeven breedte
toegankelijk is voor wandelaars, wordt uitgegaan van de opgegeven breedte.
Wanneer (een gedeelte van) het wandelpad bestaat uit erf of een kavelpad, wordt bekeken of
de opgegeven breedte toegankelijk is voor wandelaars. Indien de opgegeven breedte
toegankelijk is, wordt uitgegaan van de opgegeven breedte.

Oppervlakte
- De oppervlakte wordt bepaald door lengte x breedte.
- De oppervlakte wordt altijd naar boven afgerond op vierkante meters.

3. Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande enlof openbare wandelstructuur.
Toelichting;
Doorgaande wandelstructuur
Het wandelpad moet aansluiten of een weglpad met een openbaar karakter of aansluiten op
een ander wandelpad dat aan deze criteria voldoet.
4. Het wandelpad moet opengesteld zijn van zonsopgang tot zonsondergang.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

5. Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is.

Toelichting:
Begaanbaarheid:
- Het pad is onbegroeid of bestaat uit een lage vegetatie. Op het pad hebben geen andere
activiteiten plaatsgevonden, dan de normale gebruikelijke agrarische bewerkingen.
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6. Naast (parallel aan) het wandelpadenpakket kan een van de randenpakketten enlof
landschapspakketten worden afgesloten.

Toelichting:
- Naast een landschapspakket of randenpakket kan het pakket 'wandelpad' worden
aangevraagd. Het is niet mogelijk dezelfde soort pakketten naast elkaar te leggen, maar
parallel aan een wandelpad is het mogelijk een randenpakket of een landschapspakket af te
sluiten. De ondergrond van de pakketten mag elkaar niet overlappen.
Collectiviteit
Ten behoeve van de aanleg van nieuwe (onderdelen van) wandelroutes wordt door een trekker of
aanspreekpunt een inrichtings- en beheerplan opgesteld, waaruit blijkt:
P Welke route het wandelpad volgt;
P Op welke punten de route aansluit op bestaande routestructuren;
P Welke grondeigenaren eniof gebruikers betrokken zijn bij de realisatie van de route en welke
afspraken zijn gemaakt met de eigenaren van routes waarop de nieuwe route aansluit;
P Dat betrokken grondeigenaren eniof -gebruikers verklaren in te stemmen met de realisatie
van de route, eventueel versterkt met een "wandelcontract";
Op welke wijze het wandeipad beheerd wordt, met andere woorden: wie welk deel van de
vergoeding ontvangt;
P Welke partij ais aanspreekpunt fungeert voor derden;
P Voor welke termijn de gemaakte afspraken gelden;
Welke voorzieningen getroffen worden en wat de bijbehorende kosten zijn;
P Op welke wijze bekendheid wordt gegeven aan het wandelpad,

/ Inrichtingseisen bij aanleg nieuw wandelpad
l
-

Een nieuw initiatief voor het uitwerken van een wandelpad wordt door de initiatiefnemer eniof
de veldcoördinator besproken met de desbetreffende gemeente.
Er dient een inrichtingsplan overlegd te worden, waarin de volgende aspecten uitgewerkt zijn;
- ligging van de route en aansluiting op bestaande routestructuren,
- begroting voor de aanleg van pad en eventuele voorzieningen (bebording,
bewegwijzeringspaaltjes,bruggetjes, bankjes, enz.
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Meetinstructie wandelpad over boerenland.
Indien wandelpad DOOR PERCEEL loopt wordt standaard een breedte van 3 meter
gehanteerd)
r

Bij alle pakketten wordt altijd de oppervlakte bepaald door lengte en
breedte te meten.

Meten breedte indien wandelpad niet grenst aan landschapspakkef

/
I

l

Eigendomsgrens in hart sloot

wandelpad

Breedte meten vanaf insteek sloot tot aan grens met regulier
landbouwkundig gebruik. Indien aangrenzend perceel wordt beweid
mag op de grens van het wandelpad met het het landbouwperceel
een raster aanwezig zijn. Dit is niet noodzakelijk zolang wandelaars
veilig van het wandelpad gebruik kunnen maken.

Eigendomsgrens niet in hart sloot maar op
variabele afstand vanuit insteek.

:

wandelpad

Regulier landbouwkundig
gebruik

Breedte meten vanaf eigendomsgrens tot aan grens met regulier
landbouwkundig gebruik. Indien aangrenzend perceel wordt beweid
mag op de grens van het wandelpad met het het landbouwperceel
een raster aanwezig ziin. Dit is niet noodzakelijk zolang wandelaars
veilig van het wandelpad gebruik kunnen maken.
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Meten breedte wanneer rand of wandelpad srenst aan landschapspakket waarbij de
vergoeding (inbreng grond en/of beheer) gebaseerd is op de oppervlakte.
Dit geldt voor de bestaande en nieuwe elementen behorende tot de pakketten hakhoutsingel,
bossingel, hakhoutbosje, griendje, klein bosje, amfibieënpoel en weidevogelpoel en voor nieuwe
elementen behorende tot de pakketten elzensingel, knip- en scheerheg, struweelhaag,
iandschapsboom en knotboom.

Grens zoals bepaald bij opmeten
breedte landschapspakket

Randenpakket of
wandelpad over
boerenland

Regulier landbouwkundig
gebruik

Breedte meten vanaf grens landschapspakket tot
aan grens met regulier landbouwkundig gebruik.
indien aangrenzend perceel wordt beweid moet op
de grens van de rand met het landbouwperceel een
raster aanwezig zijn
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Meten breedte wanneer rand of wandelpad grenst aan de BESTAANDE
landschapspakketten KNOTBOOM EN LANDSCHAPSBOOM Iveraoedina voor beheer
is aebaseerd op aantal stuks).

Regulier
landbouwkundig
gebruik

boerenland

Brera:€ nietei anal !nsieen s oot o'
e gericornsyrens ioi aan cc grens mat re:;.
landbouwkundig gebruik

er

Meten breedte wanneer rand of wandelpad qrenst aan de BESTAANDE
landcchapspakkeffen ELZENSINGEL. STRUWEELHAAG EN KNiF- EN SCHEERHEG
(vergoedina voor beheer is qebaseerd op lengte).

Bestaand landschapspakket eizensingel,
struweelhaag of knip- of scheerheg

Regulier
landbouwkundig
gebruik

Breedte meten vanaf hari rij tot aan de grens met
regulier landbouwkundig gebruik.
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Mefen lengte randen- of wandelpakket (exclusief wandelpad DOOR perceel)
De lengte van de rand/wandelpad wordf bepaald door de feitelijke lengte
die aan de productie wordt ontrokken.

e

Meetinstructie,wanneesstruinpad DOOR PERCEEL loopt

landbouwgrond

De lengte van een wandelpad DOOR EEN PERCEEL is altijd de kortste afstand tussen twee inen uitgangen
l

landbouwgrond

In- en uitgang struinpad

v
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Recreatiepakkef W2: Onverharde weg met bloemrijke bermen
1. Een onverharde weg met bloemrijke bermen is een zandweg of weg met halfverharding met
aan één of meerdere zijden een berm met een gevarieerde kruidachtige begroeiing van grassen
en kruiden die jaarlijks gemaaid wordt. Verspreid kunnen struiken of bomen aanwezig zijn
maar niet voldoende om aan de eisen van het andere zandwegpakket te voldoen.

2. De onverharde weg heeff inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12
meter en een lengte van tenminste 25 meter.
Lengte

-

De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meeîwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

3. De berm wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen
15 daaen na het maaien afgevoerd; de eerste maaibeurt vindt plaats na 1 juli. De periode tussen
twee maaibeurten is minimaal 3 maanden.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op eik moment gedurende het tijdvak.
4. De berm wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel enlof - bagger opgebracht.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
5. De berm wordt niet beweid.
Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
6. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistei, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

7. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van het
element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.
Toelichting:
Beweiding
- het element mag niet betreden worden door vee voor het begrazen van de aanwezige vegetatie

-

Meetmethode onverharde weg met bloemrijke bermen;
Bij de twee pakketten wordt alleen de lengte bepaald. De lengte wordt bepaald door de
afstand tussen begin- en eindpunt te meten.
De aanleg van nieuwe zandwegen is niet mogelijk in het kader van het Groen Blauw
Stimuleringskader. Dit kan vorm krijgen door gebruik te maken van de andere pakketten.
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Recreatiepakket W3: Onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen
I

1. Een onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen is een zandweg of weg met

halfverharding met aan een of beide zijden een berm met een rij bomen. Per 25 meter zandweg I
I zijn er minimaal 3 bomen met een doorsnede van minimaal 20 cm aanwezig.
l
l
2. De onverharde weg heeft inclusief de bermen een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12
meter en een lengte van tenminste 25 meter.
Lengte

-

i

De iengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens enlof GIS kaarten, enlof in
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens
enlof GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijl<emeting in het veld, wordt de werkelijke meting
in het veld aangehouden.

3. De bomen worden periodiek gesnoeid, waarbij de kroon (onderste tak tot de top) na hef
snoeien altijd even lang of langer is dan de lengte van het takvrij stamstuk.

! Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak. 1

I

l

1

i 4. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 45 maart.

i

I

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

5. Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de berm worden verwerkt.

I Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop eik moment gedurende het tijdvak. /
l 6 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van
gemaakt worden op in of binnen 5 meter vanaf het element.

/

1

l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

7. De berm wordt maximaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen l 5 dagen na het
maaien afgevoerd; de maaibeurt vindt plaats na 1 juli.
l

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

1

8. De berm wordt niet beweid.

I1

i
1 Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriftenop elk moment gedurende het tijdvak.
il
9. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de berm is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop.

Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
10. Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van
het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt.

1

Toelichting:

!

/ Beweiding

/ het element mag niet betreden worden door vee voor het begrazen van de aanwezige vegetatie.
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I

Meetmethode onverharde weg met bloemrijke bermen en bomen

e

Bij de twee pakketten wordt alleen de lengte bepaald. De lengte wordt bepaald door de
afstand tussen begin- en eindpunt te meten.
De aanleg van nieuwe zandwegen is niet mogelijk in het kader van het Groen Blauw
Stimuleringskader. Dit kan vorm krijgen door gebruik te maken van de andere pakketten
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Bijlage l:
Overzicht inheemse boom- en struiksoorten
Inheemse bomen en struiken
Nederlandse
naam

Wetenschappelij
ke
naam

Abeel, grauwe

Popuius
canescens
Malus sylvestris
Betuia pendula
Betula pubescens
Ribes rubrum
Ribes nigrum
Fagus sylvatica
Rosa arvensis
Rosa rubiginosa
Quercus rubra

Appel, wilde
Berk, ruwe
Berk, zachte
Bes, aalBes, zwarte
Beuk
Bosroos
Eglantier
Eik,
Amarikaanse
Eik, zomerEik, winterEls, zwarte
Esdoorn,
gewone
Esdoorn,
noorse

Quercus robur
Quercus petrea
Alnus giutinosa
Acer
pseudoplatanus
Acer plantanoides

Es, gewone
Gagel
Gelderse roos
Haagbeuk
Hazelaar
Heggeroos
Hondsroos
Hulst
lep, div .klonen

Fraxinus excelsior
Miryca gale
Viburnurn opulus
Carpinus betulus
Corylus aveliana
Rosa corymbifera
Rosa canina
Ilex aquifolium
'
Ulmus'

Te gebruiken soorten voor aanleg
nieuwe landschapspakketten
Bosplantsoen
Laanbomenlveren
X= te
+ indeling subsidie
subsidiëren
categorie
soort
B C.V.
X
B
X
X
X
X
X
C
X
X
Alleen bestaande beplantingen van
Amerikaanse Eik worden als inheems
beschouwd.
X
C
X
C
X
A
B c. v.
Alleen bestaande beplantingen van
Noorse esdoorn worden als inheems
beschouwd.
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Ve~olg
bijlage i
Inheemse soorten
Nederlandse
naam

Wetenschappelijke
naam

lep, steelKardinaalsmuts
Kastanje, tamme
Kers, zoete
Kornoelje, rode
Kornoelje, gele
Kraagroos
Krenteboompje
Liguster, wilde
Linde, kleinbladige
Linde, grootbladige
Linde, zilver-

Ulmus laevis
Euonymus europaeus
Castanea sativa
Prunus avium
Cornus sanguinea
Cornus mas
Rosa agrestis
Amelanchier lamarckii
Ligustrum vulgare
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

Linde, Hollandse
Lijstorbes
Meidoorn, eenstijlige
Meidoorn, tweestijlige
Mispe!
Noot
Paardekastanje
Plataan, gewone

Tilia vulgaris
Sorbus aucuparia
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Mespilus germanica
Juglans regia
Aesculus hippocastan.
Platanus acerifolia

Peer, wilde
Populier, zwarte

Pyrus pyraster
Populus nigra

Te gebruiken soorten voor aanleg
nieuwe landschapspakketten
Laanbomenlveren
Bosplantsoen
X= te
+ indeling subsidie
subsidiëren
categorie
soort
X
X
X
B
X
B
X
X
X
X
X
X
C c. v.
B
Alleen bestaande beplantingen van
Zilverlinde worden als inheems
beschouwd.
X
X
X
X
X

C

C
X
C
Alleen bestaande beplantingen van
Gewone plataan worden als inheems
beschouwd.
X
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Vervolg bijlage l
Inheemse bomen en struiken
Nederlandse
naam

Wetenschappelijke
naam

Populier 'Canadapopulier'
Sleedoorn
Veldesdoorn
Vlier, gewone
Vlier, berg
Vogelkers, inheemse
Vuilboom
Wegedoorn
Wilg, amandelWilg, bittere
Wilg, bosWilg, grauwe
Wilg, katWilg, geoorde
Wiig, kraakWiig, kruipWiig, laurierWilg, schiet-

Populus x canadensis

Te gebruiken soorten voor aanleg nieuwe
iandschapspakketten
Bosplantsoen
Laanbomenlveren
X= te subsidiëren
+ indeling subsidie
categorie
soort
A.C.V.

Prunus spinosa
Acer campestre
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Prunus padus
Rhamnus frangula
Rhamnus catharticus
Salix triandra
Salix purpurea
Salix caprea
Salix cinerea
Salix viminaiis
Saiix aurita
Saiix fragilis
Saiix repens
Saiix pentandra
Salix alba

Te subsidiëren cultivars (C.V.) van laanbomen
Van een aantal soorten laanbomen zijn een beperkt aantal cuitivars subsidiabel. Het gaat hierbij om
de volgende cultivars:, Populus canescens 'De Moffart en Witte van Haamstede'; Acer
pseudeplatanus ' Negenia en Rotterdam'; Fraxinus excelsior ' Eureka, Altena, Atlas en Westhof's
Glorie '; Ulmus 'Dodoens Clusius en Lobel'; Tilia cordata ' Erecta en Reelvo'; Tilia vulgaris 'Paliida';
Populus x canadensis 'div. cultivars'; Populus nigra 'div. cultivars m.u.v. Italica'; Salix alba ' Liempde,
Beiders'.
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Bijlage 2: Toelichting 'vrijliggend' element
Beschrijving "vrijliggend"
Het element grenst aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig landschapspakket of
bos. Wanneer twee elementen door een weg of sloot gescheiden worden, zijn beide
elementen vrijliggend. Voor verdere toelichting zie bijlage 2.

Voor de volgende landschappakketten geldt dat ze als 'vrijliggend' element in het landschap dienen te
zijn gelegen:
e
L I A Hakhoutsingel
e
L1B Bossingel
L2 Elzensingel
e
L3 Hakhoutbosje
e
L4 Griendje (vlakvormig element)
e
L5 Klein bosje (vlakvormig element)
e
L6A Struweelhaag 6 jaar
L6B Struweelhaag 12 jaar
e
L7 Knip- en scheerheg
L8A, B en C Landschapboom (solitair, groep of rij)
L9 Knotboom (solitair, groep of rij)
Vlakvormige solitair gelegen landschapselemenfen
Er zijn diverse vlakvormige en lijnvormige elementen die vrijliggend in het landschap dienen te zijn
gelegen. Vrijliggend betekent dat het element aan maximaal 1 lange zijde aan een (ander) houtig
landscha~selementof bos is aeleaen.
Wanneer twee elementen door een duideliik in het veld
"
herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, sloten en greppels wordén gescheiden van
andere opgaande begroeiing wordt het element te allen tijde als vrijliggend beschouwd.
w

Vriiliqaend, maar qrenzen aan een ander element:

Vlakvormig landschapselement tegen ander vlakvormig
landschapselement (bv bos)

Twee gelijksoortige vlakvormige landschapselement tegen elkaar

Vlakvormig landschapselement tegen lijnvormig element breder
dan 5 meter( bv houtsingel)
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Geheel vriiliqaend:

Vlakvormig landschapselement met punt tegen lijnvormig eiement
breder dan 5 meter (bv houtsingel)

Vlakvormig landschapselement tegen lijnvormig element met
maximale breedte van 5 meter [bv struweelhaag en scheerheg)

Vlakvormig landschapselement tegen solitaire bomen of bomenrij

Viakvormig landschapselement en ander vlakvormig element [bv
bos) gescheiden door weg, pad, sloot of greppel

Vlakvormig landschapselement en gelijksoortig viakvormig
element gescheiden door weg, pad, sloot of greppel

Vlakvormig landschapselement en lijnvormig element breder dan
5 meter (bv houtsingel) gescheiden door weg, pad, sloot of greppel
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Bijlage 3: Toelichting 'bestaand' enlof 'nieuw' element
Het stimuleringskader groene en blauwe diensten biedt voor nieuwe natuur- en landscha~selementen
de mogelijkheid tot subsidie voor:
o Aanleg (eenmalige vergoeding)
O
Ondergrond -3 Waardedaling (eenmalige vergoeding), of
d Opbrengstderving (jaarlijkse vergoeding)
O
Onderhoud (jaarlijkse vergoeding)
Voor bestaande natuur- en landschapselementen biedt het stimuleringskader alleen de mogelijkheid tot
subsidie voor:
e
Onderhoud (jaarlijkse vergoeding)
De ondergrond onder deze elementen wordt op het moment van afsluiten van een overeenkomst
namelijk niet gebruikt als landbouwgrond. Een vergoeding voor ondergrond op basis van
opbrengstderving of waardedaling is daarom niet aan de orde.
Om de subsidiemogelijkheden op een juiste wijze te kunnen toekennen is het van belang duidelijkheid
te creeren over wanneer het een nieuw of een bestaand element betreft. In bepaalde gevallen kan
hierover onduidelijkheid ontstaan zoals bij nieuwe elementen die niet in het kader vanhet Groen Blauw
stimuleringskader worden of zijn aangelegd. Of een nieuw element waar na afloop van het 6-jarig
contract een nieuwe contractperiode wordt afgesloten waarbij het element blijft behouden en niet
opnieuw hoeft te worden aangelegd.
Wieionder wordt een beschrijving gegeven wanneer een element tot nieuw dan wel tot bestaand wordt
gerekend en hoe in deze gevallen dient te worden omgegaan met subsidie voor aanleg, ondergrond en
onderhoud,
Definities en toepassing:

Nieuwe elementen:
Elementen die in het kader van het Groen Blauw Stimuleringskader worden aangelegd hebben recht op
een vergoeding voor aanleg, ondergrond en onderhoud.
Elementen die in het kader van een eerder contract van het Groen Blauw Stimuleringskader of
voorlopers daarvan zijn aangelegd en destijds daarvoor een vergoeding voor aanleg, beheer en
opbrengsiderving hebben ontvangen, worden in een vervolgcontract ook als nieuw element beschouwd.
Dit heeft tot gevolge dat bij een element waar voorheen sprake was van vergoeding voor
opbrengstderving en voor dat element in een eerder stadium dus geen waardedaling is toegekend, bij
een nieuw contract het recht op ondergrondvergoeding in de vorm van opbrengstderving blijft
gehandhaafd.
Het gaat hierbij om de volgende regelingen;
0
Dijk van een landschap,
O
Particulier Landschapsbeheer gemeente Etten-Leur, Dongen en Waalwijk.
Bestaande elementen:
Elementen die vóór het in werking treden van het Groen Blauw Stimuleringkader of binnen een andere
subsidieregeling of op eigen initiatief zijn aangelegd, worden beschouwd als bestaande elementen.
Elementen waarvoor eerder waardedaling is betaald worden gezien als bestaande elementen.
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bijlage l bij GS dossier: actualisering Groen-Blauw Stimuleringskader

Gedeputeerde Stoten van
Noord-Brobant
Kopie aan

Na een ruim één jaar ervaring met het Groen-Blauw Stimuleriiigskader blijkt
dat een aanral M.1Jzigingen in hit stiinuleringskadrr gewenst zijn. I k z e
wijzigingen zijn groot in aantal maar over liet algemeen beperkt qua impact. In
deze bijlage worden alle wijzigingen kort beschreven.

Ter bespreking in

GS vergadering dd 2
december 2008
Datum

5 november 2008

l . De benaming is gewijzigd van 'beleidsregel' in 'suhsidieregeling'
Op basis van de juridische systematiek is gekomen tot een aangepaste
terminolo@e en is besloten de benaming belcidsregel te wijzigen in
subsidieregel. (Een beleidsregel conform de AWB kan alleen het
bcstuursorgaan zelf binden maar niet de wederpartjjcn, terwijl dit wel de
bedoeling is.)
2. De stuurgroep die GS adviseert is geschrapt in overleg rnet gemeenten
en waterschappen (vo1t:loende vertrou\ven in de pro.~inciej
In het vigerende stimuleringska<icrwas een plaats ingeruimd voor een
Stuurgroep. Daarin zouden naast de gedeputeerde een bestuurlijlie
vertegenwoordiger van de gemeentcn en van de waterschappen zitting
hel~bcn.Gebleken is in de afgelopen ileriode dat de gemeenten en
waterschappen geen behoefte hebber) aan deze stuurgroep. Gezien de
betrokkenlieid van de gemeenten eii \vaterscliappeii in de afionderiijlie
gebiedsprogran~ma'shebben zij vertrouwen in een adequate doorvertaling
van hun wensen.
3. In de regeling is de afstemming mei andere regelingen zoals l~ijv.
progamina belieer aangepast aan de gewenste situatie (overlal>met
Programina Behcer is op onderdelcri nu d mogelijk).
Er is geografische overlap tussen de Ruime jas beheersgebieden van de
Proliriciale Sul~sidieregelingAgrarisch Natuurbeheer (PSAN) en de (mede
door gemeenten) aangewezen gebieden voor liet Groen Blauw
Stimuleringskader. Het stimuleringsliader stelt in de huidige vorm dat er
geen pakketten kunnen worden gesloten als er ook paklietten vanuit PSAN
mogelijk zijn. Doordat sommige ruime jas gebieden zeer grote oppenliaktes
beslaan (tot 120.000 hectare) is de ui'woeriiig van liet stimuleringskader
daarmee in grote delen van Brabant geblokkeerd. De beschikbare
budgetten van gemeentcn en provincie kunnen op dit mornent nict
aangesproken worden. Daardoor mocten we aanvragers teleurstellen.
Voorgesteld wordt dit probleem op te lossen door de regeling zodanig aan
te passen dat agrariërs en particuliere groiidbezitters in de overlapgehiedeii
zelf'kunrien kiezen welke regeling hei beste past bij hun bedrijfsvoering.
Een alternatieve oplossing waarbij begrenzing van de riiime jas gebieden
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opnieuw wordt beoordeeld levert op kortc termijn geen perspectief omdat
deze procedure van herbegrenzing lange tijd verg?.
4.. Het anticumulatiel~edingis lierschreven conform nieuwe inzichten om
te voorkomen dat er een verrekening van vergoedingen plaats zou
moeten vinden tussen verschillende regelingen.
In het huidige stimuleringskader was een anticumulatiebetlirlg op-nomen.
Dit bleek in de praktijk onvoldoende scherp te zijn geformuleerd waardoor
vergoedingen van verschillende regelingen onderling vergeleken moesten
worden en het verschil moest alsnog betaald worden. Vanuit een cffectici
en eficiënt beheer van de regeling is dat niet gewenst. Het nieuwe
anticumulatieheding is scherper gedefinieerd en sliiit verrekening tussen
regelingen uit.
5. In het hoofdstuk financiering is de beleidsregel aangepast ei1 in
overeenstemming met de toelichting gebracht. De tekst van de regeling
was fout en de toelichtingjuist.
In de regeling was ten onrechte opgenomen dat eveiitucle bijdragen van
aiiderc overlietlen &NV, EL;) in mindering gebracht zou worden op de
bijdrage van alleen de gemeenten en waterschappen. De tekst had moeten
luiden dat een evcntuelc bijdrage van andere overheden aanvullend is op de
bijdragen van geinecntcn, \*.~aterscl~ap
en provincie. De verdeling tusseil
gemeenten en waterschappen enerzijds en de provincie anderzijds blijk
altijd 50%/50°/o.
6. Aan de beleidsregel is eeii objectiveringsdocument toegevoegd waarmer
pakketeisen objectief kunnen worden vastgesteld of gecontroleerd en
waarmee subsidieverleniiig i n afivijzing objectief word1 gedefinieerd.
In de uitvoeringspraktijk van de veldcoördinatoren en dc
uitvoeringsorganisatie Dienst Kegclingen bleek behoefte te bestaan aan een
objectiveringsdocument. Met dit document kan aan alle betrokken partijen
helder worden aangegeven op basis van welke criteria een beschikking kan
worden geslagen dan wel geweigerd en op basis waarvan bijvoorbeeid de
controle wordt. verricht. Dit document is gemaakt en dient zan liet
stimuleringskader te wordeii toegevoegd omdat het behoord tot het
beoordelingskader t.h.v. het stimuleririgskader,
7. de jaarlijkse openstellingstermijn is verlengd
In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat er behoefte is een langere
openstellingstermijn. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.
8. Bij een burgerwoning is de ol~pervlakte'erf vergroot van een straal van
100 meter naar 150 meter.
Gebleken is dat bij de inzet van het stimuleringskader het bescliilibare
budget snel is uitgeput bij ecn aantal gemeenten en dat de vcrgocding voor
waardedaling van de grond aan particulieren daaraan voor een groot deel
debet is. De vraag wordt nadrukkelijk gesteld of het stimuleri~igskaderniet
versoberd zou moeten worden voor dit onderdeel (ondergrontvergoeding
aan particulieren). Reden Iiienroor is dat bjj de particulier cr feitelijk niet
echt sprake is van waardedaling. Het politieke draagdak voor liet
stimuleringskader is groot maar een hoge vergoeding aan enkele

