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Onderwerp

Wijzigingsregeling subsidie Groen BlauwStimuleringskader Noord-Brabant

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Bijlage(n)

Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied;
Gelet op artikel 2, 1e lid van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied 2007;
Overwegende dat met de in werking treding van het nieuwe
subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer de
bijbehorende subsidieregelingen van samenloop met subsidies op
grond van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader
Noord-Brabant moeten worden uitgesloten;
Overwegende dat het ten behoeve van uniformering van de
uitvoering wenselijk is de betalingstermijnen van onderhoud en
opbrengstderving gelijk te stellen;
Overwegende dat door het stellen van een grens van 150 meter
rondom een burgerwoning in de definitie van erf, in veel
gevallen waardevolle landschapselementen worden uitgesloten
voor beheer, hetgeen niet wenselijk is en aanpassing vereist;
Overwegende dat op grond van de praktijkervaring van de
afgelopen jaren eveneens is gebleken dat door het koppelen van
de subsidie voor het onderdeel cursussen en opleiding aan één
persoon, de gestelde doelen niet worden gehaald, hetgeen niet
wenselijk is en aanpassing vereist;
Overwegende dat een maximum ontbreekt voor de hoogte van
het te verlenen subsidiebedrag, zodat de situatie kan ontstaan dat
één enkele aanvraag beslag kan leggen op het volledige budget

In het oorspronkelijke Provinciale Blad is per abuis de geconsolideerde tekst van de
regeling (zoals die luidt na wijziging) geplaatst, in plaats van de wijzigingsregeling zelf .
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dat per gebiedscontract jaarlijks ter beschikking staat, hetgeen
niet wenselijk is en aanpassing vereist;
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Besluiten:
Artikel I
De subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant wordt als
volgt gewijzigd:
A.

Artikel 1, onderdeel n komt te luiden:
n. Cursussen en trainingen: maatwerkbijeenkomsten met het doel kennis
en vaardigheden van dienstverleners van het Groen Blauw
Stimuleringskader te verhogen.

B.

Artikel 1, onderdeel p komt te luiden:
p. Erf: tot het erf van agrarische bedrijven wordt gerekend het op de
bestemmingsplankaart van het Bestemmingsplan Buitengebied
aangegeven (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 burgerwoning of niet agrarische bedrijfswoning
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
weg met openbaar karakter. In ieder geval tot het erf behorend zijn
gronden die als tuin in gebruik zijn of als tuin worden ingericht.

C.

Artikel 1, onderdeel s komt te luiden:
t. Natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als
hoofdfunctie natuur, of grond waarvoor een aanspraak bestaat op een
vergoeding voor het waardeverschil tussen agrarische grond en grond
met als hoofdfunctie natuur, die begrensd is in het Natuurbeheerplan
Noord Brabant.

D.

In artikel 1 worden 2 nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
u. Tuin: Een stuk grond, meestal dicht bij een huis, in gebruik als
siertuin met sierbeplanting en/of gazon of in gebruik als moestuin
voor de teelt van groenten, klein fruit en bloemen. Tot de tuin
behoren ook beplantingselementen die de afbakening vormen tussen
de tuin en de omliggende grond, zoals geschoren hagen en
houtsingels. Ook een stuk grond met een afwisseling van
groenelementen met inheemse bomen en/of struiken en gazons of een
gazon met een hoogstamboomgaard wordt als tuin beschouwd.
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v.

Natuurbeheerplan: door Gedeputeerde Staten vastgesteld plan op
grond van hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Brabant en hoofdstuk 2 van de
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noor-Brabant;

E.

Artikel 8 komt te luiden:
1. Deze subsidieregeling is niet van kracht in gebieden begrensd in het
vigerende natuurbeheerplan.
2. In uitzondering op het eerste lid is deze subsidieregeling wel van
kracht in gebieden begrensd als landschapszoekgebied voor zover niet
aangeduid als natuurterrein, en in gebieden die begrensd zijn voor de
agrarische natuurbeheertypen, voor wat betreft de mogelijkheid om
op grond van deze subsidieregeling in deze gebieden de pakketten uit
bijlage B t/m E aan te vragen.
3. In uitzondering op het eerste lid is deze subsidieregeling wel van
kracht in natuurterreinen die op de beheertypekaart zijn aangeduid als
‘nog om te vormen naar natuur’ voor wat betreft de mogelijkheid om
op grond van deze subsidieregeling in deze gebieden de pakketten uit
de bijlage D en pakket wandelpad over boerenland uit bijlage E aan te
vragen.

F.

Artikel 9, eerste lid komt te luiden:
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 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
Noord-Brabant, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer NoordBrabant 2009, de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant, de
Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant 2010, de
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant of de
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap NoordBrabant.

G.

Artikel 9a wordt invoegen, luidende:
Een subsidie ingevolge deze subsidieregeling wordt niet verstrekt aan:
a. publiekrechtelijke rechtspersonen;
b. privaatrechtelijke rechtspersonen die kennelijk zijn opgericht ten
behoeve van het beheer van grond of water, waarvan de eigendom
geheel of gedeeltelijk berust bij de rechtspersonen, bedoeld in
onderdeel a;
c. instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling
grondverwerving particuliere terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties 2009;
d. dienstverleners die krachtens een zakelijk of duurzaam persoonlijk
recht de zeggenschap hebben over landbouwgrond of het
natuurterrein,voor zover zij die gebruikstitel na 1 mei 2010 hebben
verkregen van een gemeente of waterschap of een
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samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke
regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen.
H.

Artikel 31 komt te luiden:
Binnen een gebiedscontract worden afspraken gemaakt ten aanzien van de
organisatie, betalingswijze en verantwoordelijkheden van cursussen of
trainingen ten behoeve van dienstverleners.

I.

Artikel 32 vervalt.

J.

Artikel 34 komt te luiden:
Aanvragen tot subsidieverlenging voor aanleg, inzet van grond of
onderhoud worden ingediend bij het Centraal Administratie Kantoor met
een daartoe bestemd aanvraagformulier.

K.

In artikel 36 wordt na onderdeel j een nieuw onderdeel toegevoegd,
luidende:
k. ingeval het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd hoger is dan
€40.000 of 50% van het jaarlijks budget, indien de aanvraag niet of
in mindere mate voldoet aan de doelstellingen van het Groen Blauw
Stimuleringskader

L.

Artikel 38, onderdeel d vervalt.

M.

In artikel 49, onderdeel g, wordt “in de Groen blauwe catalogus
Nederland” vervangen door: in de landelijke Catalogus Groen Blauwe
Diensten.

N.

Artikel 50 komt te luiden:
Tot de subsidiabele kosten behoren de kosten, inclusief BTW, voor zover
verrekening niet mogelijk is, verband houdende met:
a. kosten voor het door derden laten opstellen van een, al dan niet
collectief, inrichtingsplan voorzover de kosten niet meer bedragen van
20% van de totale subsidiabele kosten voor aanleg;
b. maatregelen voor zover strikt noodzakelijk voor aanleg van
hoofdaders en pakketten zoals genoemd in bijlage C tot en met E;
c. plaatsing kleinschalige voorzieningen ten behoeve van pakketten zoals
bedoeld in bijlage E;
d. onderzoek ten behoeve van aanleg;
e. legeskosten ten behoeve van aanleg.

O.

Artikel 52 komt te luiden:
Bij een aanvraag overeenkomstig de artikelen 43 en 44 wordt voor
aanvragen met een oppervlakte tot één hectare de subsidie toegekend
overeenkomstig de bijdragen zolas omschreven in bijalge F. Voor
aanvragen van fijne dooradering met een oppervlakte groter dan één
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hectare en voor aanvragen met betrekking tot hoofdaders worden de
inrichtingskosten verstrekt op basis van een gespecificeerde begroting of
offerte.
P.

In artikel 60, onderdeel b wordt “natuurgrond”vervangen door:
natuurterrein.

Q.

In artikel 60 wordt na onderdeel f een nieuwe onderdeel g toegevoegd,
luidende:
g. het element zich bevindt op het erf van een burgerwoning of niet
agrarische bedrijfswoning, niet zijnde het erf van een agrarisch bedrijf
of tuin.

R.

In artikel 66 wordt “4 weken” vervangen door: 8 weken.

S.

Hoofdstuk 5 paragraaf 5.5 Cursussen en training vervalt.

T.

Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen komt te luiden:
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Bijlage F
Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij
Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant
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BIJLAGE F
Vergoedingsystematiek en -grondslagen
behorende bij het Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant
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1. Inleiding
Het Groen Blauw Stimuleringskader formuleert maatregelen die door
agrariërs en particulieren als dienst kunnen worden gerealiseerd. Deze
(maatregel)pakketten bestaan uit een combinatie van voorschriften voor
aanleg, onderhoud en inzet van grond. Bij toepassing als dienst kan
hiervoor een vergoeding worden verkregen. Uitgangspunt is hierbij zo
veel mogelijk gestandaardiseerde vergoedingen.
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.
2.1 Aanleg
Uitgangspunt 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.
Inrichtingskosten
De vergoeding voor de inrichtingskosten voor beplantingen en aanleg
poelen en natuuroevers zijn berekend op basis van normbedragen die
ontleend zijn aan de Beleidsregeling subsidie natuur en landschap. De
normbedragen in deze beleidsregel zijn berekend op basis van de
Standaard Eenheid-Prijzen (SEP) van DLG voor 2006. Voor de
daaropvolgende jaren zijn de normen geïndexeerd conform
Consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
De kosten voor grondbewerking ten behoeve van randenpakketten en
wandelpaden over boerenland zijn ontleend aan de door de Europese
Commissie goedgekeurde Catalogus Groenblauwe Diensten (versie 20
december 2007). Deze versie is gebaseerd op normen voor 2006. Voor
de daarop volgende jaren zijn de vergoedingen uit de Catalogus
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geïndexeerd conform Consumentenprijsindex voor alle huishoudens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek. (prijsindex 2007=1,6%; prijsindex
2008=2,5% en prijsindex 2009=1,0%)
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Overige kosten BTW
De vergoedingen voor inrichtings- 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.
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Tabel 1: Normbijdragen voor aanleg pakketten fijne dooradering
(oppervlakte aan te leggen element (en) < 1 hectare)

Onderdeel

Eenheid

Norm per eenheid
inclusief BTW
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Norm per eenheid
exclusief BTW

Aanleg beplantingen en plaatsen rasters

aanplant bosplantsoen;
conventioneel geteeld en nlherkomst (excl. dijktaluds)
aanplant bosplantsoen;
conventioneel geteeld en nlherkomst op dijktaluds
aanplant laanbomen
aanplant knotwilgenstek
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
plaatsen boomkorf; type
schaap
plaatsen boomkorf; type
rund

stuks

€ 1,58

€ 1,37

stuks
stuks
stuks

€ 2,41
€ 60,62
€ 10,88

€ 2,07
€ 53,64
€ 9,44

meter

€ 4,56

€ 3,83

meter

€ 3,74

€ 3,14

meter

€ 9,13

€ 7,67

stuks

€ 19,28

€ 16,21

stuks

€ 50,72

€ 42,62

€ 5,40

€ 4,55

€ 16,25

€ 14,00

Aanleg poelen en natuuroevers

ontgraven poel/natuuroever
en verwerken vrijkomende
grond
m3
Aanleg randen- en wandelpakketten

Aanleg bloemrijke rand
(R1), kruidenrijke zoom
(R2) en graslandflora- en
faunarand (R3):
inclusief aankoop
zaadmengsel

are
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Aanleg akkerflora- en
faunarand (R4)
inclusief aankoop
zaadmengsel
are
voorzieningen wandelpaden
zoals slagboom, bruggetje,
poortje, bebording e.d.
stuks
Overige kosten

legeskosten t.b.v.
aanlegvergunning pakket
grondonderzoek t.b.v.
aanleg pakket

Nummer

93/10

€ 18,60
€ 16,20
werkelijke kosten
inclusief BTW werkelijke werkelijke kosten
kosten
exclusief BTW

werkelijke kosten
inclusief BTW werkelijke
kosten
werkelijke kosten
inclusief BTW werkelijke
kosten

werkelijke kosten
exclusief BTW
werkelijke kosten
exclusief BTW
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2.2 Onderhoud
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De vergoeding voor het onderhoud van bestaande of nieuw
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
onderhoudsvergoedingen wordt uitgekeerd aan particulieren en
agrarische ondernemers die de BTW niet kunnen verrekenen (zie tabel
2).
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. De vergoeding
voor arbeid is berekend aan de hand van het gangbaar uurtarief uit de
CAO-bedrijfsverzorging zoals gehanteerd in de KWIN-veehouderij 20092010. Er is uitgegaan van een uurloon van € 31,50 (inclusief 6% BTW).

10/17

Tabel 2 :Tarieven voor BEHEER pakketten maatregel fijne
dooradering en pakketten maatregel vergroten recreatief
medegebruik agrarisch cultuurlandschap en tarieven voor BEHEER
EN GEDERFDE INKOMSTEN pakketten maatregel duurzaam
waterbeheer

Naam pakket

Pakketcode

Pakketten maatregel fijne dooradering
Hakhoutsingel
L1A
Bossingel
L1B
Elzensingel
L2
Hakhoutbosje
L3
Griendje
L4
Klein bosje
L5
Struweelhaag 6 jaar
L6A
Struweelhaag 12 jaar
L6B
Knip- en scheerheg
L7
L8A1,L8B1en
Landschapsboom
L8C1
L8A2, L8B2
Landschapsboom
en L8C2
L8A3, L8B3
Landschapsboom
en L8C3
Knotboom
L9A
Knotboom
Knotboom

L9B
L9C

Specificatie

Diameter stam < 20
cm
Diameter stam >20 cm60 cm
Diameter stam > 60 cm
Diameter stam < 30 cm
Diameter stam 30-60
cm
Diameter stam > 60 cm
Diameter stam < 20
cm
Diameter stam >20
opp. 100-300 m2
opp. >300 m2
opp. 500-1000 m2
opp. >1000 m2
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Beheersbijdrage
per
eenheid

Eenheid

€ 11,59
€ 7,19
€ 0,56
€ 4,71
€ 17,53
€ 2,88
€ 0,73
€ 0,45
€ 1,17

per are per jaar
per are per jaar
per meter per jaar
per are per jaar
per are per jaar
per are per jaar
per meter per jaar
per meter per jaar
per meter per jaar

€ 3,34

per boom per jaar

€ 5,54

per boom per jaar

€ 9,70
€ 2,68

per boom per jaar
per boom per jaar

€ 7,38
€ 9,72

per boom per jaar
per boom per jaar

Hoogstamfruitboom
L10A
€ 5,34
per boom per jaar
Hoogstamfruitboom
L10B
€ 15,86
per boom per jaar
Amfibieënpoel
L11A
€ 43,09
per poel per jaar
Amfibieënpoel
L11B
€ 61,19
per poel per jaar
Weidevogelpoel
L12A
€ 83,60
per poel per jaar
Weidevogelpoel
L12B
€ 136,17
per poel per jaar
Natuuroever riet
L13
€ 8,45
per are per jaar
Natuuroever nat
grasland
L14
€ 12,90
per are per jaar
Bloemrijke rand
R1
€ 8,42
per are per jaar
Kruidenrijke zoom
R2
€ 14,71
per are per jaar
Graslandflora en faunarand
R3
€ 9,20
per are per jaar
Akkerflora en faunarand
R4
€ 13,95
per are per jaar
Pakketten maatregel vergroten recreatief medegebruik agrarisch cultuurlandschap
Wandelpad over
boerenland
W1
€ 0,82
per meter per jaar
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Onverharde weg net
bloemrijke bermen
W2
Onverharde weg met
bomen
W3
Pakketten maatregel duurzaam waterbeheer

per meter
Nummer
€ 1,09
€ 3,25

zandweg
per
jaar
93/10
per meter zandweg
per jaar

€ 0, 35 *
Actief randbeheer
Grasland

ARB –
Grasland
ARB -

per strekkende
meter per jaar
€ 0,70 *

Actief Randenbeheer
Bouwland
Bouwland
* In de beheervergoedingen voor de pakketten maatregel duurzaam
waterbeheer is de vergoeding voor gederfde inkomsten verdisconteerd.

per strekkende
meter per jaar
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2.3 Inbreng landbouwgrond
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.
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 voor
standaard loonwerk, arbeid en afzet van dierlijke mest verwerkt. De
saldo’s worden periodiek geactualiseerd.
De vergoeding bij volledige opbrengstderving komt uit op € 1.300,-/hectare.
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 landbouwkundige waarde en de restwaarde.
Bepaling agrarisch 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 reconstructiegebied en voor de
revitaliseringsgebieden is een onderscheid gemaakt tussen zand en klei
(zie tabel 3).
Ineffectiviteittoeslag
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 verminderd immers omdat de oppervlakte wordt verkleind. Om
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deze ineffectiviteit te vergoeden wordt een toeslag van 20% over de
waardebepaling van de grond berekend.
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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.
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Tabel 3: Vergoedingen voor grondwaardedaling per reconstructie/revitaliseringsgebied

Naam reconstructie/revitaliseringsgebied
De Meierij
Boven-Dommel
Beerze Reusel
Baronie
Maas en Meierij
De Peel
Peel en Maas
Revitaliseringgebieden Klei
Revitaliseringsgebieden Zand
Dijken geheel Noord-Brabant
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Vergoeding voor
waardedaling per hectare
€ 62.241
€ 57.741
€ 65.393
€ 55.468
€ 58.603
€ 62.188
€ 57.562
€ 59.077
€ 60.581
€17.000
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Tabel 4: Overzicht vergoedingen voor inbreng grond bij aanleg
NIEUWE landschaps- (L), randen- (R) en recreatiepakketten (W)

Code en naam pakket

L1A Hakhoutsingel
L1B Bossingel
L2 Elzensingel
L3 Hakhoutbosje
L4 Griendje
L5 Klein bosje
L6A Struweelhaag 6 jaar
L6B Struweelhaag 12 jaar
L7 Knip en scheerheg
L8A Landschapsboom als
solitair
L8B Landschapsboom in
bomenrij of boomgroep
(geen agrarisch gebruik)
L8C Landschapsboom in
bomenrij of boomgroep in
grasland

L9 Knotboom
L10
Hoogstamfruitboomgaard

L11 Amfibieënpoel
L12 Weidevogelpoel
L13 Natuuroever riet
L14 Natuuroever nat
grasland
R1 Bloemrijke rand

R2 Kruidenrijke zoom
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Mogelijkheden per pakket voor het onderdeel
‘inbreng grond’
Jaarlijkse bijdrage voor
Eenmalige bijdrage voor
gederfde inkomsten
waardedaling landbouwgrond
Nee
Ja
Nee
Ja
Beide opties mogelijk; keuzevrijheid aanvrager
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager

Ja
Ja
50% van vastgestelde
landbouwgrond onder bomen
vergoeding voor gederfde
zonder regulier landbouwkundig
inkomsten i.v.m. agrarisch
gebruik.
medegebruik
Beide opties mogelijk, keuzevrijheid aanvrager
Ja
Nee
50% van vastgestelde
vergoeding voor gederfde
inkomsten i.v.m. agrarisch
medegebruik
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja

Ja

Ja, alleen in combinatie met
aanleg nieuw landschapspakket
waarvoor ook
waardevermindering wordt
aangevraagd.
Ja, alleen in combinatie met
aanleg nieuw landschapspakket
waarvoor ook
waardevermindering wordt
aangevraagd.
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R3 Graslandflora – en
Ja
Nee
faunarand
R4 Akkerflora- en
Ja
Nee
faunarand
Actief randenbeheer
Ja*
Nee
bouwland
Actief randenbeheer
Ja*
Nee
grasland
W1 Wandelpad over
Ja
Nee
boerenland
W2 Onverharde weg met
Nee
Nee
bloemrijke bermen
W3 Onverharde weg met
Nee
Ja
bomen
* In de pakketten maatregel duurzaam waterbeheer is de vergoeding
productiederving in de beheersvergoeding verdisconteerd.
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Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 11 mei 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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