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Onderwerp

Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer NoordBrabant 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de artikelen 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied;
Gelet op artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied
Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 8 oktober 2013 de
Wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
hebben vastgesteld;
Overwegende dat in dat besluit bij de wijziging van artikel 1.1 van de
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en van artikel 1
van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant
per abuis een fout is geslopen in de verlettering van de diverse onderdelen;
Overwegende dat vanwege de complexiteit van de lettering ervoor gekozen is
deze omissie te herstellen door deze artikelen geheel opnieuw vast te stellen;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant wordt als
volgt gewijzigd:
A. Artikel 1.1 komt te luiden:
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a. agrarisch beheerpakket: in bijlage 3, onderdeel B.1, beschreven pakket
zoals nader beschreven in de Index Natuur en Landschap, alsmede in
bijlage 3, onderdeel B.2, beschreven pakket zoals nader beschreven in
dat onderdeel;
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b. agrarisch beheertype: in bijlage 3, onderdeel A, tweede kolom,
opgenomen beschrijving van een groep agrarische beheerpakketten die
eenzelfde doel hebben;
c. agrarische natuurvereniging: rechtspersoon die zich krachtens haar
statuten richt op de ondersteuning en stimulering van agrarisch
natuurbeheer;
d. begunstigde: potentiële subsidieontvanger;
e. beheereenheid: aaneengesloten oppervlakte landbouwgrond waarop een
agrarisch beheerpakket wordt of gaat worden uitgevoerd;
f. beheerjaar: periode van 365 dagen, dan wel van 366 dagen indien
binnen die periode de datum 29 februari valt;
g. beheerpakket landschap: in bijlage 6, onderdeel B.1, tweede kolom
beschreven pakket zoals nader beschreven in de Index Natuur en
Landschap, alsmede in bijlage 6, onderdeel B.2, tweede kolom
beschreven pakket zoals nader beschreven in dat onderdeel, welke niet
worden uitgevoerd op een natuurterrein;
h. collectief agrarisch natuurbeheer: agrarisch natuurbeheer waarover op
grond van artikel 2.1, vierde lid, in het natuurbeheerplan nadere
voorschriften zijn opgenomen;
i. collectief beheerplan: plan inzake de coördinatie en afstemming van
collectief agrarisch natuurbeheer of collectief landschapsbeheer,
opgesteld door een gebiedscoördinator;
j. collectief landschapsbeheer: landschapsbeheer buiten natuurterreinen
waarover in het natuurbeheerplan, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid,
nadere voorschriften zijn opgenomen;
k. gebiedscoördinator: rechtspersoon die collectief agrarisch natuurbeheer
of collectief landschapsbeheer coördineert en beschikt over een geldig
certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer, afgegeven
overeenkomstig paragraaf 8.1;
l. gecertificeerde begunstigde: begunstigde als bedoeld in de artikelen
3.1.3, eerste lid, of 5.1.2.1, eerste lid, die beschikt over een
overeenkomstig paragraaf 8.1 afgegeven geldig certificaat natuurbeheer
of certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer;
m. landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van
19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften
voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling
van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr.
378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003
(PbEU L 30);
n. landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, dan wel een
samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat,
een landbouwactiviteit uitoefent;
o. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een
landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in
onderdeel v, andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als
bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun
2006 van de minister van Economische Zaken;
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cc.
dd.
ee.
ff.

gg.

landschapsbeheertype: in de eerste kolom van de onderdelen A.1 en B.1
van bijlage 6 opgenomen soort landschap zoals nader beschreven in de
Index Natuur en Landschap, alsmede in de eerste kolom van de
onderdelen A.2 en B.2 van bijlage 6 opgenomen soort landschap zoals
nader omschreven in die onderdelen;
landschapselement: in bijlage 6, onderdeel A.1, tweede kolom
beschreven element zoals nader beschreven in de Index Natuur en
Landschap, alsmede in bijlage 6, onderdeel A.2, tweede kolom
beschreven element zoals nader beschreven in dat onderdeel, welke in
stand gehouden wordt op een natuurterrein;
minister: de minister van Economische Zaken;
monitoringsprogramma: door Gedeputeerde Staten vastgesteld
meerjarig programma van metingen om de effecten van maatregelen en
ingrepen te kunnen volgen, vanuit vastgestelde beleidsdoelen en
beleidstaken;
natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 2.1;
natuurbeheertype: in bijlage 1, tweede kolom, opgenomen soort natuur
zoals nader beschreven in de Index Natuur en Landschap;
natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie
natuur, die ingevolge artikel 2.1, tweede lid, onderdeel a, is begrensd,
alsmede gronden waarvoor een subsidie functieverandering is verstrekt
als bedoeld in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Noord-Brabant;
peildatum: 15 mei;
plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013: Nederlands
plattelandsontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 15 van
Verordening (EG) nr. 1698/2005;
probleemgebied: gebied met een natuurlijke handicap als bedoeld in
artikel 36, onderdeel a, onder ii, van Verordening (EG) nr. 1698/2005,
dat als zodanig is aangemerkt in het
plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013;
probleemgebiedensubsidie: subsidie voor de uitoefening van
landbouwactiviteiten op landbouwgrond in een probleemgebied;
recreatiepakket: in bijlage 2 beschreven pakket bestaande uit
verplichtingen inzake het mogelijk maken van recreatief gebruik van
natuurterreinen;
subsidie agrarisch natuurbeheer: subsidie voor het uitvoeren van een
agrarisch beheerpakket op landbouwgrond;
subsidie landschapsbeheer: subsidie als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste
lid;
subsidie natuurbeheer: subsidie voor het instandhouden van een op een
natuurterrein aanwezig natuurbeheertype;
subsidie organisatiekosten: subsidie voor de organisatie van activiteiten
die zijn gericht op de ondersteuning en stimulering van agrarisch
natuurbeheer;
Verordening (EG) nr. 1698/2005: Verordening (EG) nr. 1698/2005
van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling in het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);
Verordening (EG) nr. 1974/2006: Verordening (EG) nr. 1974/2006
van de Europese Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
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Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 368);
hh. Verordening (EG) nr. 1975/2006: Verordening (EG) nr. 1975/2006
van de Europese Commissie van 7 december 2006 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van
de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor
plattelandsontwikkeling (PbEU L 368);
ii. Verordening (EG) nr. 1122/2009: Verordening (EG) nr. 1122/2009
van de Europese Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de
Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het
geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die
verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening
aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader
van de steunregeling voor de wijnsector.
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Artikel II
De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant wordt
als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. agrarisch beheerpakket: in bijlage 3, onderdeel B, van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
beschreven pakket, bestaande uit instapeisen, beheereisen en, voor
zover in het betreffende agrarische beheerpakket opgenomen,
administratieve of aanvullende verplichtingen;
b. ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 7;
c. beheerpakket landschap: in bijlage 6, onderdeel B, van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
beschreven pakket, bestaande uit instap- en beheereisen;
d. beheerplan: plan ex artikel 19a, eerste lid, of 19b, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998;
e. beheertype: een agrarisch beheerpakket, een beheerpakket landschap,
een landschapselement of een natuurbeheertype;
f. DLG: de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische
Zaken;
g. functieverandering: het omzetten van landbouwgrond naar
natuurterrein;
h. gecertificeerde begunstigde: begunstigde als bedoeld in artikel 1.1,
onderdeel k, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer
Noord-Brabant, met dien verstande dat voor de toepassing van de in
artikel 5, onderdeel a, van de onderhavige regeling opgenomen
uitzondering onder gecertificeerde begunstigde mede wordt verstaan
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Staatsbosbeheer, mits zij beschikt over een geldig certificaat
natuurbeheer, afgegeven door of namens Gedeputeerde Staten;
i. habitattype: type, zoals genoemd in bijlage I bij de Richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;
j. investeringsplan: plan bedoeld in artikel 10, eerste lid;
k. investeringssubsidie: subsidie als bedoeld in artikel 8;
l. landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van
19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften
voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling
van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr.
378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003
(PbEU L 30);
m. landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, dan wel een
samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat,
een landbouwactiviteit uitoefent;
n. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een
landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in
onderdeel t, andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als
bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun
2006 van de minister van Economische Zaken;
o. landschapselement: in bijlage 6, onderdelen A.1 of A.2, van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
opgenomen onderdeel van het landschap;
p. minister: de minister van Economische Zaken;
q. natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 2.1 van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant;
r. natuurbeheertype: in bijlage 1, tweede kolom, van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
opgenomen soort natuur zoals nader beschreven in de Index Natuur en
Landschap;
s. natuurkwaliteit: op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan
aangegeven gewenst kwaliteitsniveau van het beheertype, gebaseerd op
de Index Natuur en Landschap;
t. natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie
natuur, die ingevolge artikel 2.1, tweede lid, onderdeel a, van de
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant is
begrensd, alsmede gronden waarvoor een subsidie functieverandering
als bedoeld in artikel 15 van de onderhavige regeling is verstrekt;
u. plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013: Nederlands
plattelandsontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 15 van
Verordening (EG) nr. 1698/2005;
v. realisatieplan: plan als bedoeld in artikel 17, vierde lid;

Nummer

170/13

5/6

w. subsidie functieverandering: subsidie als bedoeld in artikel 15.
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Artikel III Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25
oktober 2013.
Artikel IV Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel
natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2013.

’s-Hertogenbosch, 25 november 2013
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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Uitgegeven, 28 november 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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