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Onderwerp

Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer
Noord-Brabant 2016
Nummer

165/16
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 natuurbeheer van die
subsidieregeling wensen open te stellen voor aanvragen;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten een ondergrens in hectares wensen op
te nemen voor het doen van een aanvraag;
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.
In artikel 1.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In onderdeel s wordt “soort natuur” vervangen door: beheertype.
2. Onderdeel t komt te luiden:
1. natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie
natuur die in het natuurbeheerplan is begrensd, alsmede gronden waarvoor
een subsidie functieverandering is verstrekt als bedoeld in de
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant en
het Investeringsregelement van het Groen ontwikkelfonds.
3. Onderdeel x komt te luiden:
x. tarief: tarief voor de in artikel 2.2 genoemde subsidiabele activiteiten,
vermeerderd met de opslag voor de prijsstijging, opgenomen in bijlage 5;

Bijlage(n)

4. Aan onderdeel z wordt toegevoegd: , vermeerderd met de opslag voor de
prijsstijging, opgenomen in bijlage 5;
B.
In artikel 1.2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het tweede lid, onder a, komt te luiden:
a. voor welke natuurterreinen een subsidie op grond van deze
subsidieregeling kan worden verstrekt, met daarbij de aanduiding:
1°. welk natuurbeheertype in stand kan worden gehouden;
2°. welke landschapsbeheertypen in stand kunnen worden
gehouden;
3°. of het natuurterrein in aanmerking komt voor een vaartoeslag.
C.
In artikel 2.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid, onder c, wordt onder vervanging van de punt door een
puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:
d. rechtspersonen die overeenkomstig het in bijlage 6 opgenomen model
een overeenkomst zijn aangegaan met natuurlijke personen of
rechtspersonen als bedoeld onder a of b.
2. In het tweede lid, onder a, wordt “eindigt” vervangen door: eindigt, en;
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. 3. Onverminderd het eerst lid, kan subsidie worden aangevraagd door
personen als bedoeld in het eerste lid voor een natuurterrein waarvan zij
nog geen eigenaar of erfpachter is indien tussen de aanvrager en de
provincie voor het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd op
het moment van aanvragen een koopovereenkomst is gesloten.
D.
Artikel 2.2 komt te luiden:
Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het beheer van natuurbeheertypen;
b. het beheer van landschapsbeheertypen;
c. begrazing van natuurterrein door schapen;
d. monitoring van natuurterrein;
e. recreatief toegankelijk maken en houden van natuurterrein.
3.
E.
Artikel 2.4 komt te luiden:
Artikel 2.4 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de activiteiten vinden plaats op een natuurterrein dat is aangemerkt als
een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het
natuurbeheerplan;
b. de activiteiten zijn gericht op de instandhouding van het
natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
c. de activiteiten zijn gericht op een beheer van 75 hectare of meer;
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2.

3.

4.

5.

d. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en
b, beschikt over een certificaat natuurbeheer;
e. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c en
d, beschikt over een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer, of
de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid onder a of b, die het beheer uitvoeren beschikken elk
afzonderlijk over een certificaat natuurbeheer;
f. de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d,
dient bij de subsidieaanvraag afschriften in van de in dat artikel
genoemde overeenkomst die hij heeft gesloten met de natuurlijke
personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder
a of b, die het beheer uitvoeren;
g. uitgezonderd de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, derde
lid, heeft de subsidieaanvrager subsidie ontvangen voor:
1°. dezelfde subsidiabele activiteit van Gedeputeerde Staten op grond
van deze subsidieregeling, de Subsidieregeling natuurbeheer
Noord-Brabant 2010 of de Subsidieregeling natuurbeheer NoordBrabant waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 1
januari 2014 tot en met 31 december 2016, of;
2°. hetzelfde natuurterrein voor inrichting, verwerving of
functieverandering van Gedeputeerde Staten op grond van de
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap NoordBrabant of van het Groen ontwikkelfonds Brabant op grond van het
Investeringsreglement.
h. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een kaart waarop de
buitengrenzen van de natuurterreinen zijn aangegeven.
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder c, in aanmerking te
komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. de subsidieontvanger ontvangt tevens subsidie voor het beheer van
natuurbeheertypen;
b. de begrazing wordt uitgevoerd door een rondtrekkende schaapskudde,
bestaande uit Kempische Heideschapen, die begeleid wordt door een
herder..
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder d, in aanmerking te
komen wordt voldaan aan het vereiste dat de subsidieontvanger tevens
subsidie ontvangt voor het beheer van natuurbeheertypen.
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder e, in aanmerking te
komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. de subsidieontvanger ontvangt tevens subsidie voor het beheer van
natuurbeheertypen;
b. het natuurterrein is niet ingevolge artikel 2.9, vierde lid, vrijgesteld van
de openstellingsplicht;
c. de subsidieaanvrager is geen gemeente of samenwerkingsverband als
bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in
meerderheid gemeenten deelnemen.
Indien een subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, niet
beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 2.4, het eerste lid, onder
d en e, gaat de aanvraag voor het beheerjaar 2017 vergezeld van de
aanvragen daartoe.
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F.
Artikel 2.5 komt te luiden:
Artikel 2.5 Subsidiabele kosten
1. Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder a, komen voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie de
volgende kosten in aanmerking:
a. kosten voor het beheer van een natuurterrein;
b. kosten die verband houden met het beheer van natuurbeheertypen op
een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.
2. Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder b, komen voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in
aanmerking de kosten voor het beheer van landschapsbeheertypen.
3. Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder c, komen voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in
aanmerking de kosten voor de inzet van schaapskuddes op een
natuurterrein.
4. Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder d, komen voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in
aanmerking, de kosten voor monitoring.
5. Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder e, komen voor zover
noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in
aanmerking, de kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden
van een natuurterrein.
6. In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid, zijn kosten slechts
subsidiabel indien zij zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is
ingediend.
G.
In artikel 2.5a wordt “15 november 2015 tot en met 31 december 2015”
vervangen door: 15 november 2016 tot en met 31 december 2016.
H.
Artikel 2.5b komt te luiden:
Artikel 2.5b Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidie voor nieuwe
aanvragen, als bedoeld in artikel 2.2 en aanvragen om wijziging, als bedoeld
in artikel 2.13, voor de periode genoemd in artikel 2.5a, vast op
€ 61.627.504.
I.
Artikel 2.6 komt te luiden:
Artikel 2.6 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, onder a en b, wordt
bepaald door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype,
en het aantal hectares, meters of stuks van het desbetreffende
landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd
met zes jaar.
2. Indien van toepassing wordt het tarief, bedoeld in het eerste lid, verhoogd
met het normbedrag voor de vaartoeslag, opgenomen in bijlage 5,
vermenigvuldigd met het aantal hectares.
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3. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, onder c, d en e, wordt
bepaald door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype
en het aantal hectares te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd
met zes jaar.
4. Indien toepassing van het eerste, tweede en derde lid ertoe leidt dat de
subsidie minder bedraagt dan € 1.200, wordt de subsidie niet verstrekt.
J.
Artikel 2.8, tweede lid, komt te vervallen.
K.
Artikel 2.9 komt te luiden:
Artikel 2.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. Onverminderd artikel 1.4 worden aan de subsidieontvanger de volgende
verplichtingen opgelegd:
a. het verrichten van het beheer dat noodzakelijk is voor de
instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen
en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan
de instandhouding daarvan;
b. er voor zorgdragen dat door of vanwege Gedeputeerde Staten
monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het
desbetreffende natuurterrein;
c. het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en
toegankelijk houden van het desbetreffende natuurterrein op ten minste
358 dagen per jaar;
d. ervoor zorg te dragen dat namens Gedeputeerde Staten audits kunnen
worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de
certificeringsvoorwaarden;
e. voor de gehele duur van de subsidie over een certificaat natuurbeheer
of certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer te beschikken.
2. In afwijking van het eerste lid, onder e, dient een aangevraagd certificaat
natuurbeheer of certificaat samenwerkingsverband als bedoeld in artikel
2.4, vijfde lid, te zijn ontvangen voor 1 oktober 2017.
3. Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, de volgende verplichtingen:
a. bij het in standhouden van het op het natuurterrein aanwezig
natuurbeheertype wordt gebruik gemaakt van een of meerdere
rondtrekkende schaapskuddes, begeleid door een herder en bestaande
uit Kempische Heideschapen;
b. het gebruik van de onder a bedoelde schaapskuddes strekt zich uit
over de gehele oppervlakte waarvoor de subsidie wordt verstrekt;
c. indien de subsidieontvanger niet zelf over een schaapskudde beschikt,
sluit hij voor de gehele duur van de subsidieperiode waarvoor de
subsidie wordt verstrekt een overeenkomst voor het uit te voeren beheer
met de eigenaar van een schaapskudde.
4. Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, de verplichting de monitoring te
verrichten overeenkomstig het monitoringsprogramma van de provincie
Noord-Brabant.
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5. Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, de volgende verplichtingen:
a. het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen,
vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken;
b. de wegen, vaarwegen en paden als bedoeld onder a, worden
onderhouden;
c. de subsidieontvanger verleent medewerking aan de markering en
beheer van routes voor wandelen en fietsen in het kader van de
landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en
knooppuntennetwerken voor wandelen en fietsen
6. De subsidieontvanger is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel
2.9, eerste lid, onder d, indien:
a. sluiting nodig is bij of krachtens de Flora- en faunawet, de
Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming;
b. het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet
toegankelijk is;
c. er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een
maximum van een hectare;
d. het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.
7. Indien de subsidieontvanger niet kan voldoen aan een of meerdere
verplichtingen als bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid, doet hij
daar een keer per jaar uiterlijk op 1 november melding van.
8. Indien subsidie wordt verstrekt aan een subsidieontvanger als bedoeld in
artikel 2.1, derde lid, heeft de subsidieontvanger de verplichting dit
natuurterrein alsnog in eigendom te verwerven of in erfpacht te verkrijgen
voor 1 januari 2021.
L.
Artikel 2.10 en 2.11 vervallen.
M.
Artikel 2.12 komt te luiden:
Artikel 2.12 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van vijf zesde deel van het
verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in vijf gelijke delen.
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N.
Artikel 2.13 komt te luiden:
Artikel 2.13 Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting
areaal
1. De subsidieontvanger kan eenmaal per kalenderjaar in de
aanvraagperiode een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking
tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar, gericht op
vergroting van het areaal.
2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om, overeenkomstig de aanvraag
bedoeld in het eerste lid, de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen
voor de resterende looptijd van de subsidie, indien:
a. de aanvraag voldoet aan de subsidievereisten genoemd in artikel
2.4, uitgezonderd het eerste lid onder c, en;
4.
b. die wijziging leidt in de resterende looptijd van de verlening
tot een verhoging van het subsidiebedrag van minimaal € 1.200.
3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het tarief en het
normbedrag die van toepassing waren ten tijde van het nemen van de
beschikking tot subsidieverlening.
4. Een subsidieontvanger die subsidie ontvangt voor dezelfde subsidiabele
activiteit op grond van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer
Noord-Brabant kan overeenkomstig het eerste lid ook eenmaal per
kalenderjaar een uitbreiding verzoeken vanwege vergroting van het areaal.
5. Het tweede en derde lid is in het geval genoemd in het vierde lid van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de subsidie wordt
verleend voor de resterende looptijd van de subsidie op grond van de
hiervoor genoemde subsidieregeling.

O.
Bijlage 3 komt te luiden
Bijlage 3 Koppeltabel

P.
Er wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage 5 Tarieven natuurbeheer.
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Natuur

N01.01
N01.02
N01.03
N01.04
N02.01
N03.01
N04.01
N04.02
N04.03
N04.04
N05.01
N05.02
N06.01
N06.02
N06.03
N06.04
N06.05
N06.06
N07.01
N07.02
N08.01
N08.02
N08.03
N08.04
N09.01
N10.01
N10.02
N11.01
N12.01
N12.02
N12.03
N12.04
N12.05
N12.06
N13.01
N13.02
N14.01
N14.02
N14.03
N15.01
N15.02
N16.01
N16.02
N17.01
N17.02
N17.03
N17.04

Zee en wad
Duin- en kwelderlandschap
Rivier- en moeraslandschap
Zand- en kalklandschap
Rivier
Beek en bron
Kranswierwater
Zoete plas
Brak water
Afgesloten zeearm
Moeras
Gemaaid rietland
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen
Hoogveen
Vochtige heide
Zwakgebufferd ven
Zuur ven of hoogveenven
Droge heide
Zandverstuiving
Strand en embryonaal duin
Open duin
Vochtige duinvallei
Duinheide
Schor of kwelder
Nat schraalland
Vochtig schraalland
Droog schraalland
Bloemdijk
Kruiden- en faunarijk grasland
Glanshaverhooiland
Zilt- en overstromingsgrasland
Kruiden- en faunarijke akker
Ruigteveld
Vochtig weidevogelgrasland
Wintergastenweide
Rivier- en beekbegeleidend bos
Hoog- en laagveenbos
Haagbeuken- en essenbos
Duinbos
Dennen-, eiken en beukenbos
Droog bos met productie
Vochtig bos met productie
Vochtig hakhout en middenbos
Droog hakhout
Park- en stinzenbos
Eendenkooi

tarieven 2017
75% SKP
€ 0,36
€ 54,76
€ 93,14
€ 70,19
€ 3,64
€ 73,93
€ 42,56
€ 42,86
€ 53,51
€ 0,36
€ 715,71
€ 475,04
€ 1.648,83
€ 1.938,14
€ 145,16
€ 220,31
€ 54,38
€ 70,05
€ 146,31
€ 91,29
€ 7,85
€ 210,97
€ 951,63
€ 168,54
€ 103,64
€ 1.631,45
€ 947,16
€ 553,49
€ 1.468,17
€ 173,08
€ 362,09
€ 440,49
€ 701,79
€ 82,49
€ 511,41
€ 19,06
€ 31,56
€ 16,14
€ 47,84
€ 53,93
€ 84,74
€ 0,01
€ 9,69
€ 2.563,49
€ 394,72
€ 243,47
€ 2.164,76

Tarief recreatie
Tarief schaapskuddes hoog
(bij natuurbeheertype N06.04, N07.01,
N07.02, N08.02 of N08.04)
Tarief schaapskuddes laag
(bij natuurbeheertype N06.03, N09.01,
N11.01 of N12.01)

€ 33,34
€ 452,08

Toeslag vaarland

€ 466,14

€ 277,80

Landschap
tarieven 2017
eenheid 75% SKP
L01.01.00

Poel en klein historisch water gemiddeld

stuks

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

L01.04.00

ha

L01.05.00

Bossingel en bosje
Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus gemiddeld

100 m

€ 210,45

L01.06.00

Struweelhaag cyclus ¿ gemiddeld

100 m

€ 264,74

L01.07.00

Laan - gemiddeld note

100 m

€ 259,23

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.684,50

L03.01

Fortterrein

ha

€ 688,09

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,75

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.238,72

L02.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 809,33

Monitoring
N01.02
N01.03
N01.04
N05.01
N05.02
N06.01
N06.02
N06.03
N06.04
N06.05
N06.06
N07.01
N07.02
N08.01
N08.02
N08.03
N08.04
N09.01
N10.01
N10.02
N11.01
N12.01

Duin- en kwelderlandschap
Rivier- en moeraslandschap
Zand- en kalklandschap
Moeras
Gemaaid rietland
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen
Hoogveen
Vochtige heide
Zwakgebufferd ven
Zuur ven of hoogveenven
Droge heide
Zandverstuiving
Strand en embryonaal duin
Open duin
Vochtige duinvallei
Duinheide
Schor of kwelder
Nat schraalland
Vochtig hooiland
Droog schraalland
Bloemdijk

€ 128,73
€ 2.997,32
€ 95,00
€ 1.518,56

€ 11,12

Tarieven 2017
75% SKP
€
15,64
€
9,48
€
8,52
€
19,40
€
11,79
€
24,64
€
21,14
€
28,57
€
14,71
€
91,59
€
91,50
€
13,54
€
13,54
€
7,45
€
19,60
€
25,08
€
13,54
€
17,48
€
28,48
€
20,67
€
16,93
€
15,08
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N12.02
N12.03
N12.04
N12.05
N12.06
N13.01
N14.01
N14.02
N14.03
N15.01
N15.02
N16.01
N16.02
N17.01
N17.02
N17.03

Kruiden- en faunarijk grasland
Glanshaverhooiland
Zilt- en overstromingsgrasland
Kruiden- en faunarijke akker
Ruigteveld
Vochtig weidevogelgrasland
Rivier- en beekbegeleidend bos
Hoog- en laagveenbos
Haagbeuken- en essenbos
Duinbos
Dennen-, eiken- en beukenbos
Droog bos met productie
Vochtig bos met productie
Vochtig hakhout en middenbos
Droog hakhout
Park- en stinzenbos

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,89
15,67
17,48
8,50
4,80
7,66
18,08
9,68
16,32
7,07
7,07
4,74
4,74
13,36
2,87
2,87
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Q.

Er wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage 6 Modelovereenkomst

Overeenkomst
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Ondergetekenden:
Naam:
Vertegenwoordigd door:
Adres:
Postcode & woonplaats:
(Bank)rekeningnummer:
KvK-nummer:

Hierna te noemen: Subsidieaanvrager

En:
Naam:
Vertegenwoordigd door*:
Adres:
Postcode & woonplaats:

Lidnr:

Onderdeel natuur- en landschapsbeheer

(Bank)rekeningnummer:

* alleen invullen als de eigenaar/erfpachter een rechtspersoon is
Hierna te noemen: de Eigenaar, waaronder mede verstaan wordt de
erfpachter

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

Overeenkomst met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van de

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer («provincienaam») 2016 (de
Subsidieregeling) / Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

(«provincienaam») 2016 (de Subsidieverordening) vanaf de aanvraag tot aan de
subsidievaststelling:
1.1 De Subsidieaanvrager dient bij de provincie (hierna te noemen: de

Subsidieverstrekker) een subsidieaanvraag in voor de percelen x, y , z van de
Eigenaar.
1.2 Vanaf de aanvraag tot en met vijf jaar ná de subsidievaststelling in het kader
van de Subsidieregeling /Subsidieverordening is de Subsidieaanvrager

verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag;
1.3 Bezwaar tegen beslissingen van de Subsidieverstrekker wordt uitsluitend
door de Subsidieaanvrager gemaakt.
2.

Machtiging voor het ontvangen van de subsidie:

2.

2.1 De Subsidieaanvrager ontvangt voorschotten en subsidiebedragen voor

de onder 1.1 bedoelde percelen die de Eigenaar beheert. De betreffende bedragen
zullen door de Subsidieverstrekker worden overgemaakt op het in deze

overeenkomst genoemde (bank)rekeningnummer van de Subsidieaanvrager.;

3.

2.2 De Subsidieaanvrager maakt voorschotten en subsidiebedragen als

bedoeld in artikel 2.1 uiterlijk 4 maanden na ontvangst onverkort over op het in
deze overeenkomst genoemde (bank)rekeningnummer van de Eigenaar;
4.

2.3 De Eigenaar verklaart door ondertekening van deze overeenkomst tevens

jegens de Subsidieaanvrager borg te staan voor de terugbetaling van door de

Subsidieverstrekker van de Subsidieaanvrager teruggevorderde voorschotten en
subsidies, die de Subsidieaanvrager op basis van artikel 2.2 aan de Eigenaar heeft
uitbetaald.

3.

Akkoordverklaring met de inhoud van de aanvraag en verklaring van eigendom:

5.

3.1 De Eigenaar verklaart een kaart te hebben ontvangen waarop de

aangevraagde percelen en beheertypen staan aangegeven;
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6.

3.2 De Eigenaar verklaart akkoord te gaan met deze bij de overeenkomst

behorende kaart en het opnemen van de betreffende percelen en beheertypen in
de subsidieaanvraag door de Subsidieaanvrager;

3.3 De Eigenaar verklaart eigenaar, dan wel erfpachter, te zijn van de gronden
waarop de bij deze overeenkomst behorende subsidieaanvraag betrekking heeft;
7.

3.4 De Eigenaar verklaart dat op de percelen die zijn opgenomen in de

subsidieaanvraag geen subsidie voor een vergelijkbaar doel wordt verkregen.
8.

3.5 De Subsidieaanvrager dient de aanvraag in conform de dan geldende

Subsidieregeling/Subsidieverordening en conform de dan ter beschikking staande
topografische en kadastrale gegevens en luchtfoto’s. De Subsidieaanvrager is niet
aansprakelijk voor consequenties van eventuele wijzigingen in de

Subsidieregeling /Subsidieverordening of in de gebruikte informatiebestanden die
zich na indiening van de subsidieaanvraag voordoen9.
10.

4.

Verplichting tot het naleven van de subsidievoorwaarden:
4.1 De Eigenaar verklaart de subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in

hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling /Subsidieverordening na te leven.
a.

4.2 De Eigenaar dient alle feiten en omstandigheden die van invloed

kunnen zijn op de subsidieverlening -binnen maximaal x dagen te melden aan de
Subsidieaanvrager:
·

Wijziging van gegevens met betrekking tot de percelen van Eigenaar
waarvoor de Subsidieverstrekker aan de Subsidieaanvrager subsidie
heeft verleend;

·

Wijziging van naam, adres, of bankrekeningnummer; -

·

Gehele of gedeeltelijke overdracht van -het eigendoms- of

·

Omstandigheden als gevolg waarvan het redelijkerwijs niet mogelijk is

erfpachtrecht van het betrokken terrein;

te voldoen aan de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de
b.

Subsidieregeling /Subsidieverordening.

De Eigenaar wordt erop gewezen dat het niet bijtijds melden van de in dit

artikel bedoelde feiten en omstandigheden kan leiden tot (gedeeltelijke)

inhouding of terugvordering van betalingen als bedoeld in artikel 2.2 van deze
overeenkomst.
c.

4.3 Indien de Subsidieaanvrager niet beschikt over een groepscertificaat, dient

de Eigenaar tijdig een aanvraag voor een certificaat natuurbeheer in bij de

Stichting Certificering SNL, verkrijgt deze en houdt zich aan de verplichtingen
behorend bij dit certificaat. De Eigenaar meldt het niet verkrijgen of de

intrekking van het certificaat direct aan de subsidieaanvrager. Het gevolg is dat
de subsidieaanvrager niet langer gehouden is tot het doen van de betalingen als
bedoeld in artikel 2.2 van deze overeenkomst.
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4.4 De Eigenaar machtigt de Subsidieaanvrager om, indien wordt geconstateerd
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voldoen aan de subsidieverplichtingen, een aanvraag aan de Subsidieverstrekker
te doen om de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk in te laten trekken of aan
te laten passen;

5.

Duur en beëindiging van de overeenkomst:
11. 5.1 Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening tot het

einde van het tijdvak waarop de beschikking tot subsidieverlening voortvloeiend
uit de - subsidieaanvraag volgend uit deze overeenkomst betrekking heeft, of

zoveel langer of korter als nodig is om te komen tot een definitieve

subsidievaststelling en uitbetaling van de laatste subsidiebedragen als bedoeld in

artikel 2.1 van deze overeenkomst door de Subsidieaanvrager aan de Eigenaar als
bedoeld artikel 2.2 van deze overeenkomst. -

12.

5.2 De Subsidieaanvrager is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds te

beëindigen indien de Eigenaar de bepalingen in deze overeenkomst niet nakomt
en/of indien de Eigenaar door zijn gedragingen de continuïteit van de
subsidieverstrekking in gevaar brengt;

13. 5.3 De Eigenaar kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen. In dit geval
is de Subsidieaanvrager niet langer gehouden tot het doen van de betalingen als
bedoeld in artikel 2.2 van deze overeenkomst. Het bepaalde onder 2.3 is van
overeenkomstige toepassing.
14.

15.

Ondertekening
De Eigenaar
Plaats

Handtekening

Datum

2

0

Namens deze:

De subsidieaanvrager
Plaats

Handtekening

Nummer

165/16

Datum

2

0
Namens deze:

Bijlagen:
Kopie geldig identiteitsbewijs eigenaar.
Alleen bij meervoudige eigendommen: Machtiging(en) eigenaar

door mede-eigenaren.

Alleen bij rechtspersonen: Uitdraai Kamer van Koophandel met

tekenbevoegdheid.

Alleen bij onduidelijkheid kadastrale gegevens:

Eigendomsbewijs.

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 2016.

’s-Hertogenbosch, 1 november 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
ir. A.M. Burger

Kenmerk: 4106660
Uitgegeven, 9 november 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.

