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Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer
Noord-Brabant
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Bijlage(n)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007;
Overwegende dat het verplicht afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst bij
natuurbeheer niet voor iedere beheerder meerwaarde heeft en dit aanleiding is
het afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst optioneel te maken;
Overwegende dat de overstap van een individuele natuurbeheerder naar een
samenwerkingsverband gedurende de looptijd van de subsidie wenselijk is,
waardoor wijziging van de regeling noodzakelijk is om dit mogelijk te maken;
Overwegende dat tevens andere kleine technische wijzigingen worden
doorgevoerd;
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, onderdeel s komt te luiden:
s. monitoringsprogramma: door Gedeputeerde Staten vastgesteld
meerjarig programma voor de informatievoorziening voor het
natuurdomein.
B. Artikel 1.12 vervalt.
C.
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In artikel 3.2.3, derde lid, wordt “wordt de subsidie verleend”
vervangen door: kan de subsidie worden verleend en “een maand”
door: drie maanden.

In het oorspronkelijke Provinciaal Blad is per abuis een foutieve ondertekening opgenomen
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D. In artikel 5.1.2a.3, derde lid, wordt “wordt de subsidie verleend”
vervangen door: kan de subsidie worden verleend en “een maand”
door: drie maanden.
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E. Na artikel 7.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 7.5a (toetreding tot samenwerkingsverband)
1. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, die ziet op of
een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als
bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, welke wordt
ingediend door een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel
3.1.3, eerste lid, onderdeel b of artikel 5.1.2.1, eerste lid,
onderdeel b, en die vergezeld gaat van een verzoek tot intrekking
van de subsidie, waarop de aanvraag betrekking heeft, van een
ontvanger van een of meer in dit lid omschreven subsidies, wordt
geweigerd indien:
a. die aanvraag en het verzoek tot intrekking niet alle natuurterreinen
en landschapselementen omvat waarvoor aan de in de aanhef
bedoelde subsidieontvanger subsidie werd verstrekt;
b. die aanvraag ertoe zou leiden dat in totaal minder dan 6
aaneengesloten jaren subsidie voor het desbetreffende terrein
onderscheidenlijk landschapselement kan worden verleend;
c. de in de aanhef bedoelde subsidieontvanger een gecertificeerde
begunstigde is en de in de aanhef bedoelde aanvrager dit niet is.
2. Ingeval van intrekking uit hoofde van het eerste lid worden alle
subsidies naar evenredigheid verleend en vastgesteld voor het
verstreken gedeelte van het tijdvak, bedoeld in artikel 3.1.2.
respectievelijk artikel 5.1.1.2, waarvoor de betreffende subsidies
zijn verstrekt.
3. Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag om subsidie
gedeeltelijke geweigerd voor het onderdeel van een of meer
subsidies natuurbeheer die zien op de toeslag, bedoeld in artikel
3.1.8, tweede lid, onderdeel b, indien het samenwerkingsverband
niet in staat is de aan die toeslag verbonden verplichtingen na te
leven.
4. De subsidie, bedoeld in het derde lid, wordt ambtshalve naar
evenredigheid vastgesteld voor het verstreken gedeelte van het
tijdvak.
5. Een wijziging van een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld
in het eerste lid treedt in werking met ingang van het kalenderjaar
waarin het samenwerkingsverband op de peildatum als
begunstigde aangemerkt kan worden.
F. In artikel 12.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De koptekst komt te luiden:
Artikel 12.5 Niet-gecertificeerden tot 1 januari 2016
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2. In het eerste lid, wordt “1 januari 2015” vervangen door: 1 januari
2016.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 4 november 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3693688
Uitgegeven, 10 november 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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