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Onderwerp

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer NoordBrabant 2016
Nummer

103/16

Bijlage(n)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling
natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten het onderdeel agrarisch natuurbeheer
van die subsidieregeling wensen open te stellen voor aanvragen;
Overwegende dat daartoe ook de beschrijving van de subsidiabele activiteiten
aangepast moet worden;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarom de subsidieregeling wensen te
wijzigen.
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt
als volgt gewijzigd:
A.

Artikel 3.2 komt te luiden:
Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten met beheeractiviteiten
gericht op behoud en versterking van:
a. het leefgebied open grasland natte dooradering;
b. het leefgebied akkerlandschap op klei natte dooradering;
c. het leefgebied akkerlandschap op zand;
d. het leefgebied natte dooradering laagveen;
e. het leefgebied droge dooradering vochtig;

* Abusievelijk vermeldde artikel 3.6b, onder g en h, niet de juiste bedragen.

f. het leefgebied
g. het leefgebied
Dommel;
h. het leefgebied
Maas;
i. het leefgebied
Rivierenland.

droge dooradering Maasheggen;
water in het werkgebied van waterschap De
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water in het werkgebied van waterschap Aa en
water in he werkgebied van waterschap

B.

Artikel 3.3 komt te luiden:
Artikel 3.3 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd voor zover voor het gedeelte van het
leefgebied waarvoor subsidie is aangevraagd al een subsidie voor
natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer is verstrekt op grond van deze
regeling of de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer NoordBrabant.

C.

In artikel 3.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het tweede lid vervalt.
2. De aanduiding “1” voor de tekst vervalt.

D.

In artikel 3.6a wordt “1 juli 2015 tot en met 31 juli 2015” vervangen
door: 1 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2016.

E.

Artikel 3.6b komt te luiden:
Artikel 3.6b Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor nieuwe
aanvragen en aanvragen om wijziging, als bedoeld in artikel 3.13,
voor subsidie als bedoeld in:
a. artikel 3.2, onder a, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 2.080.000;
b. artikel 3.2, onder b, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 935.000;
c. artikel 3.2, onder c, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 1.335.000;
d. artikel 3.2, onder d, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 45.000;
e. artikel 3.2, onder e, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op€ 1.785.000;
f. artikel 3.2, onder f, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 400.000;
g. artikel 3.2, onder g, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 1.464.030;
h. artikel 3.2, onder h, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 1.062.500;
i. artikel 3.2, onder i, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast
op € 75.000.
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F.

Artikel 3.7, tweede lid, komt te luiden:
2. De gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in het eerste
lid, worden bepaald door de begrote kosten per leefgebied,
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 4, te delen
door zes en daarna te delen door het maximum aantal hectares dat
voor dat leefgebied is aangevraagd.

G.

Artikel 3.8, vierde lid, komt te luiden:
4. Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op
een gelijk puntenaantal eindigen en het subsidieplafond te boven
gaan, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen
bepaald door de gemiddelde kosten per hectare leefgebied,
bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, waarbij de aanvraag met de
laagste gemiddelde kosten het hoogst wordt gerangschikt.

H.

In artikel 3.11, onderdeel n, onder 4°, wordt, onder vervanging van
de punt door een puntkomma aan het slot een onderdeel toegevoegd
luidende:
5°. het maaien en/of schonen.

I.

In artikel 3.12, zesde lid, wordt “koppeltabel” vervangen door:
vergoeding opgenomen in bijlage 4.

J.

In artikel 3.14, vierde lid wordt “koppeltabel” vervangen door:
vergoeding opgenomen in bijlage 4.

K.

Aan artikel 3.15, worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. De Minister van Economische Zaken heeft middels de “Beleidsregel
verlagen subsidie POP”, laatst vastgesteld op 19 mei 2016, het
sanctiebeleid betreffende het plattelandsontwikkelingsprogramma 2 en
3 vastgesteld, waarin de gevolgen zijn beschreven van het niet voldoen
door de subsidieontvanger aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen.
4. Gedeputeerde Staten sluiten zich aan bij de beleidsregel, bedoeld in
het derde lid, en passen deze toe.

L.

Bijlage 1, onderdeel L01.04, onder afbakening komt te luiden:
Afbakening
• Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten
landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse
bomen en struiken.
• Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter
breed.
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•

•
M.

Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten
landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse
bomen en struiken.
Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.
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Na bijlage 3 wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage 4: Maximale vergoeding als bedoeld in artikel 3.12, zesde
lid, en 3.14, vierde lid.

Code beheer

Grond

Variabelen

Activiteit

gebruik

(en)

Maximale

Waarvan

x,y,f,g,a en/of b

vergoeding

inkomsten

uit de beheer-

per hectare

derving

activiteit
Activiteit 1

bouwland

15 april tot 15 mei

€ 717,89

€ 300,27

grasland

1 mei tot 15 juni

€ 674,78

€ 232,05

grasland

8 mei tot 22 juni

€ 674,78

€ 232,05

bouwland

1 november jaar x tot

€ 195,00

€-

€ 195,00

€-

€ 2.511,60

€ 1.932,00

samen met
activiteit 2
Activiteit 1
samen met 2,3
en 25
Activiteit 1
samen met 2,3
en 25
Activiteit 9
samen met 1 en

1 februari jaar x+1/

2

90-100%
/graanstoppel

Activiteit 9

bouwland

1 november jaar x tot

samen met 1 en

15 maart jaar x+1 /

2

90-100% /
graanstoppel

Activiteit 9

bouwland

1 oktober jaar x tot 1

samen met 1 en

augustus x + 1 / 90-

2

100% / zomergraan,
wintergraan,
bladrammenas of een
combinatie van deze
gewassen

Activiteit 9

bouwland

1 oktober jaar x tot 1

samen met 1 en

februari x + 1 /90-

2

100% / geschikt

€ 520,00

vanggewas
Activiteit 9

bouwland

1 oktober jaar x tot

samen met 1 en

15 maart jaar x+1 /

2

90-100% /

€ 2.511,60

€ 1.932,00

zomergraan,
wintergraan,
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bladrammenas of een
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combinatie van deze
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gewassen
Activiteit 9

bouwland

31 december jaar x-1

samen met 1 en

tot 1 februari jaar x /

2

90-100% /

€ 195,00

€-

€ 195,00

€-

€ 2.511,60

€ 1.932,00

€ 254,88

€ 196,09

oogstresten van
suikerbieten,
winterwortel, witlof of
pastinaak
Activiteit 9

bouwland

4 weken in periode

samen met 1 en

15 oktober-31

2

december jaar x /
90-100% /
oogstresten van
suikerbieten,
winterwortel, witlof of
pastinaak

Activiteit 9

bouwland

15 mei jaar x tot 1

samen met 13,

maart jaar x+1 / 90-

1 en 2

100% /zomergraan,
wintergraan,
bladrammenas of een
combinatie van deze
gewassen

Activiteit 1

botanisch

15 juni tot 17

samen met 2 en

grasland

augustus

Activiteit 1

botanisch

15 juni tot 3 augustus

€ 127,44

€ 98,03

samen met 2 en

grasland
grasland

1 april tot 1 augustus

€ 2.467,34

€ 1.610,94

grasland

1 april tot 1 juli

€ 1.944,54

€ 1.208,79

grasland

1 april tot 1 juni

€ 752,25

€ 291,64

grasland

1 april tot 1 oktober

€ 3.443,22

€ 2.361,62

grasland

1 april tot 1

€ 3.443,22

€ 2.361,62

25

25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1

5/11

samen met 2 en

september
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25
Activiteit 1

grasland

samen met 2 en

1 april tot 15

€ 2.955,28

€ 1.986,28

augustus

25
Activiteit 1

grasland

1 april tot 15 juli

€ 2.197,51

€ 1.403,38

grasland

1 april tot 15 juni

€ 1.163,46

€ 607,95

grasland

1 april tot 15

€ 3.443,22

€ 2.361,62

samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en

september

25
Activiteit 1

grasland

1 april tot 22 juli

€ 2.315,56

€ 1.494,19

grasland

1 april tot 22 juni

€ 1.269,53

€ 689,55

grasland

1 april tot 8 augustus

€ 2.711,31

€ 1.798,61

grasland

1 april tot 8 juli

€ 2.079,46

€ 1.312,57

grasland

1 april tot 8 juni

€ 950,51

€ 444,15

grasland

rustperiode van 2

€ 714,53

€ 262,63

€ 912,79

€ 415,14

€ 1.111,05

€ 567,64

€ 1.309,31

€ 720,15

€ 1.507,57

€ 872,66

€ 2.148,50

€ 1.610,94

samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en
25
Activiteit 1
samen met 2 en

weken tussen 1 mei-1

25

augustus

Activiteit 1

grasland

samen met 2 en

weken tussen 1 mei-1

25
Activiteit 1

rustperiode van 3
augustus

grasland

rustperiode van 4

samen met 2 en

weken tussen 1 mei-1

25

augustus

Activiteit 1

grasland

rustperiode van 5

samen met 2 en

weken tussen 1 mei-1

25

augustus

Activiteit 1

grasland

rustperiode van 6

samen met 2 en

weken tussen 1 mei-1

25

augustus

Activiteit 1

kruidenrijk

1 april tot 1 augustus
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samen met 2 en

Grasland

Nummer

103/16

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

1 april tot 1 juli

€ 1.625,70

€ 1.208,79

1 april tot 15 juli

€ 1.878,67

€ 1.403,38

1 april tot 15 juni

€ 844,62

€ 607,95

1 april tot 15 oktober

€ 3.124,38

€ 2.361,62

€ 3.124,38

€ 2.361,62

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

25
Activiteit 1

kruidenrijk

1 april tot 15

samen met 2 en

Grasland

september

Activiteit 1

kruidenrijk

1 april tot 22 juli

€ 1.996,72

€ 1.494,19

samen met 2 en

Grasland
1 april tot 22 juni

€ 950,69

€ 689,55

1 april tot 8 juli

€ 1.760,62

€ 1.312,57

15 februari tot 1

€ 3.124,38

€ 2.361,62

€ 3.124,38

€ 2.361,62

€ 1.504,88

€ 870,58

25

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

25
Activiteit 1

kruidenrijk

samen met 2 en

Grasland

25
Activiteit 4

grasland

Activiteit 4

grasland

Activiteit 4

grasland

augustus
15 februari tot 1
oktober
15 februari tot 15
april
Activiteit 4

grasland

15 februari tot 15 juni

€ 3.124,38

€ 2.361,62

Activiteit 4

grasland

15 februari tot 15 mei

€ 2.200,39

€ 1.405,60

Activiteit 4

grasland

inundatie 2 weken

€ 318,84

€-

€ 1.256,15

€ 708,49

€ 1.568,59

€ 944,65

van 1 november jaar
x tot 31 januari jaar
x+1
Activiteit 4

grasland

inundatie 3 weken
van 1 mei tot 1
augustus

Activiteit 4

grasland

inundatie 4 weken
van 1 mei tot 1
augustus
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Activiteit 4

grasland

inundatie 6 weken

€ 2.193,47

€ 1.416,97
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van 1 mei tot 1
augustus
Activiteit 4

grasland

inundatie 8 weken

€ 2.818,34

€ 1.889,30

€ 457,14

€ 300,27

€ 150,00

€ 0,08

van 1 mei tot 1
augustus
Activiteit 5

bouwland

Activiteit 5

grasland

50 m2 straal 3,5
meter

Activiteit 6

grasland

€ 270,45

€-

Activiteit 7

grasland of

€ 176,58

€-

€ 836,80

€ 356,68

€ 1.074,24

€ 539,33

€ 2.531,88

€ 1.905,85

€ 3.036,00

€ 2.530,38

€ 3.021,82

€ 2.324,48

€ 2.511,60

€ 1.932,00

€ 3.036,00

€ 2.530,38

landschap
Activiteit 8

grasland

1 april tot 15 juni / 13 GVE/ha

Activiteit 8

grasland

Activiteit 8

grasland

1 april tot 15 juni/ 11,5 GVE/ha
1 april tot 15 oktober
/ 0-0,5 GVE/ha

Activiteit 9

bouwland

1 juni tot 15
november / 90-100
% / granen (niet
zijnde mais of
graanstoppel),
ingezaaide kruiden,
eitwitgewassen
(lucerne, rode
klaver), braak,
bladrammenas of een
combinatie van deze.

Activiteit 9

bouwland

1 juni tot 31
december / 90-100%
/ combinatie van
graan, luzerne en
eventueel
bladrammenas

Activiteit 9

bouwland

1 juni tot 31
december / 90-100%
/ granen (niet zijnde
mais of graanstoppel)

Activiteit 9

bouwland

1 juni tot 31
december / 90-100%
/ granen (niet zijnde
mais of
graanstoppel),
ingezaaide kruiden,
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eitwitgewassen

Nummer

(lucerne, rode
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klaver), braak,
bladrammenas of een
combinatie van deze.
Activiteit 9

bouwland

15 mei tot 1

€ 3.289,50

€ 2.530,38

€ 2.571,61

€ 1.978,16

€ 197,93

€-

€ 253,50

€-

€ 114,08

€-

€ 171,11

€-

€ 253,50

€-

€ 136,57

€ 105,05

€ 204,85

€ 157,58

€ 273,14

€ 210,10

€ 136,57

€ 105,05

€ 204,85

€ 157,58

€ 273,14

€ 210,10

€ 1.568,00

€ 1.164,41

september / 90100% / gras,
granen (niet zijnde
mais of
graanstoppel),
ingezaaide kruiden,
eitwitgewassen
(lucerne, rode
klaver), braak, of een
combinatie van deze.
Activiteit 9

bouwland

15 mei tot 15 juli /
40-100% / graan
(niet zijnde mais)

Activiteit 11

bouw of
grasland of
landschap

Activiteit 12

grasland

Activiteit 12

grasland

1 mei tot 1 juni /
100-100%
15 september tot 1
januari / 40-50%

Activiteit 12

grasland

15 september tot 1
januari / 60-75%

Activiteit 17

grasland of
bouwland

Activiteit 18

grasland

1 februari tot 15 juni
/ 20 cm

Activiteit 18

grasland

1 februari tot 15 juni
/ 30 cm

Activiteit 18

grasland

Activiteit 18

grasland

1 februari tot 15 juni
/ 40 cm
15 maart tot 15 juni /
20 cm

Activiteit 18

grasland

15 maart tot 15 juni /
30 cm

Activiteit 18

grasland

15 maart tot 15 juni /
40 cm

Activiteit 19

botanisch

groeiseizoen/ 4

grasland

indicatorsoorten lijst b
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Activiteit 19

kruidenrijk

groeiseizoen/ 4

Grasland

indicatorsoorten lijst b

kruidenrijk

groeiseizoen/ 8

Grasland

indicatorsoorten lijst b

Activiteit 19,

botanisch

groeiseizoen, 15 juni

samen met 1,2

grasland

tot 20 juli / 4

Activiteit 19

en 25

€ 1.700,57

€ 1.021,12
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€ 1.874,84

€ 1.155,17

€ 1.568,00

€ 1.164,41

€ 1.568,00

€ 1.164,41

€ 1.568,00

€ 1.164,41

€ 253,50

€-

€ 253,50

€-

indicatorsoorten lijst b

Activiteit 19 en

botanisch

groeiseizoen, 1 maart

25

grasland

tot 1 augustus / 4
indicatorsoorten lijst b

Activiteit 19 en

botanisch

groeiseizoen, 1

25

grasland

januari tot 31
december / 4
indicatorsoorten lijst b

Activiteit 21

grasland

1 maart tot 1 oktober
/ maximale
veebezetting 2
GVE/ha

Activiteit 21

grasland

15 september tot 31
december /
maximale
veebezetting 2
GVE/ha

Activiteit 22

landschap

maximaal 100%

€ 32.328,40

€-

Activiteit 22

landschap

maximaal 40%

€ 12.931,36

€-

Activiteit 22

landschap

maximaal 50%

€ 16.164,20

€-

Activiteit 22

landschap

maximaal 60%

€ 19.397,04

€-

Activiteit 22

landschap

maximaal 80%

€ 25.862,72

€-

Activiteit 23

landschap

maximaal 100%

€ 3.300,23

€-

Activiteit 23

landschap

maximaal 40%

€ 1.320,09

€-

Activiteit 23

landschap

maximaal 60%

€ 1.980,14

€-

Activiteit 23

landschap

maximaal 80%

€ 2.640,19

€-

Activiteit 24

landschap

€ 3.500,07

€-

Activiteit 26

landschap

€ 1.950,00

€-

Activiteit 27

landschap

€ 526.890,00

€-

Activiteit 28

landschap

€ 496,12

€-

activiteit 24

landschap

€ 1.998,09

20-100%

samen met 28

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.
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Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.
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’s-Hertogenbosch, 12 juli 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 4018520
Uitgegeven, 14 juli 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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