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Onderwerp

Tweede wijziging Openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en
landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer
Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 12 november 2013 het
Openstellingsbesluit natuur en landschapsbeheer hebben vastgesteld.
Overwegende dat de desbetreffende subsidieregeling toen niet is opengesteld
voor aanvragen voor inrichting en functiewijziging voor de Subsidieregeling
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant voor 2014, bij besluit van
12 november 2013 (Provinciaal blad 2013, 163);
Overwegende dat dit besluit wijziging behoeft om subsidieaanvragen voor
inrichting en functiewijziging mogelijk te maken voor een aantal specifiek
benoemde projecten;
Artikel I Wijzigingen
Het Openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer 2014 wordt als volgt
gewijzigd:
A. Onderdeel A Subsidieplafonds wordt gewijzigd als volgt;
1. In artikel 2.1., onderdeel a wordt “€ 0,00” vervangen door: € 200.000,
voor de volgende projecten Leenderbos/Bruggerhuizen als aangeduid
op de bij dit besluit behorende kaarten. (inrichting)
2. In artikel 2.2 wordt “€ 0,00” vervangen door: € 2.924.000, voor de
volgende projecten Leenderbos/Bruggerhuizen als aangeduid op de bij
dit besluit behorende kaarten. (functieverandering)
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B.

Aan onderdeel B wordt een onderdeel toegevoegd luidende;
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in paragraaf 4.2. van de SVNL
probleemgebiedensubsidie) kunnen worden ingediend via de
verzamelaanvraag, in de periode die loopt vanaf 1 april 2014 tot en
met 15 mei 2014 bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemend
Nederland), Front office, Postbus 360, 9400 AH te Assen.
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Artikel II
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt voor artikel I onderdeel A in werking met ingang van de eerste
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt
geplaatst.
Dit besluit treedt voor artikel I onderdeel B in werking met ingang van de eerste
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2014.
Artikel III
Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging Openstellingsbesluit
subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2014.
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