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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442,
tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is de subsidieplafonds voor de uitvoeringsregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2017 te wijzigen;
Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap NoordHolland;
Besluiten:
ARTIKEL I
Het openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 14 wordt komt te luiden:
Artikel 14 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 13 betreft per onderdeel:
a. als bedoeld in artikel 8 SKNL, lid 1:
- lid a (inrichting na functiewijziging), € 950.000
- lid e (inrichting bestaande natuur), € 925.000
b. als bedoel in artikel 8 SKNL, lid 4: € 0
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 20 juni 2017
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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Bijlage: geconsolideerde tekst van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland
na wijziging
Hoofdstuk 1 Natuurbeheer binnen een natuurterrein
Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer
Artikel 1 Doelgroep en activiteiten
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016-2021 kan subsidie worden
verstrekt
voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein,
waarvoor:
a. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de
Uitvoeringsregeling subsidie Natuur- en Landschapsbeheer Noord Holland en waarbij
deze
subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2016;
b. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de
Uitvoeringsregeling subsidie Natuur- en Landschapsbeheer Noord Holland en waarbij
deze
subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2020 (versnelde continuering voor bundeling
beschikkingen).
Artikel 2 Subsidiabele Kosten
Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in
aanmerking:
a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen
zoals
aangegeven in het vigerende Natuurbeheerplan;
b. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;
c. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;
d. kosten die verband houden met het beheer van natuurbeheertypen op een natuurterrein
dat
alleen varend kan worden bereikt;
Artikel 3 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten gedurende zes jaren, als bedoeld in artikel 2 betreft
per
onderdeel van artikel 2:
- Lid a, c en d (beheer en toeslagen), € 5.010.000 per jaar, totaal € 30.060.000
- Lid b (monitoring), € 140.000 per jaar, € 840.000 totaal
Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen
Artikel 4 Doelgroep en activiteiten
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016-2021 kan subsidie worden
verstrekt
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voor nieuwe aanvragen voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein
opgenomen
in de beheertypekaart van het Natuurbeheerplan of waarvoor door of namens de provincie
een
subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting of functieverandering.
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Artikel 5 Subsidiabele Kosten
Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in
aanmerking:
a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen
zoals
aangegeven in het vigerende Natuurbeheerplan;
b. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;
c. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;
d. kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op
een
natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt;
Artikel 6 Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen die zijn
gelegen
binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt per onderdeel van artikel 2:
- Lid a, c en d (beheer en toeslagen), € 180.000 per jaar, totaal € 1.080.000
- Lid b (monitoring), € 10.000 per jaar, € 60.000 totaal
2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen die zijn
gelegen
buiten het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 0.
Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening
Artikel 7 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2016 tot en met 31
december
2016 worden ingediend bij de provincie Noord Holland, Provincie Noord-Holland, sector
CZ/SI,
Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.
Hoofdstuk 2 Natuurbeheer op agrarisch gebruikte gronden
Paragraaf 1 Subsidieplafonds collectief agrarisch natuurbeheer
Artikel 8 Beheer door een agrarisch collectief (nieuwe stijl)
Voor de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord Holland 2016-2021
(SVNL
2016-2021) worden voor het begrotingsjaar 2017 de volgende subsidieplafonds
vastgesteld
voor agrarisch natuurbeheer door een collectief voor 5 jaren beheer, voor subsidies als
bedoeld
in artikel 3.2 voor leefgebieden met de aanduiding:
a. open grasland: € 100.000 per jaar of € 500.000 totaal;
b. open akkerland of droge dooradering: € 290.000 per jaar, of € 1.450.000 totaal;
c. natte dooradering: € 60.000 per jaar, of € 300.000 totaal;
d. agrarisch water: € 370.000 per jaar, of € 1.850.000 totaal.
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Artikel 9 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 8 kunnen in de periode vanaf de dag na
publicatie van deze openstelling tot en met 31 december 2017 ingediend worden bij de
Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem sector CZ/SI,
Postbus
3007, 2001 DA te Haarlem.
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Paragraaf 2 Subsidieplafonds gecoördineerd agrarisch natuurbeheer
Artikel 10 Gecoördineerd agrarisch natuurbeheer (oude stijl)
Voor de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) worden
voor
het begrotingsjaar 2017 het subsidieplafonds vastgesteld voor gecoördineerd beheer op €
170.000,- voor subsidies als bedoeld in:
- artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01 of
A02, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor
gecoördineerd
agrarisch natuurbeheer;
- artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag gecoördineerd agrarisch natuurbeheer);
Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2017 nog van
kracht
zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Noord-Holland voor gecoördineerd
(collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer (oude stijl). Voor aanvragen zoals
bedoeld in
artikel 7.5 van de SVNL is geen budget beschikbaar.
Artikel 11. Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 17 kunnen in de periode van 15 november
2016
tot 31 december 2016 door de coördinator ingediend worden bij de Provincie NoordHolland,
sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem sector SVT, Postbus 3007, 2001 DA te
Haarlem.
Hoofdstuk 3 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Paragraaf 1 Investeringssubsidie
Artikel 12 Subsidiabele activiteiten
Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn
opgenomen in de ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan 2017.
Artikel 13 Subsidiabele kosten
Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat
in
relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als
bedoeld in
artikel 12 in aanmerking:
a. kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft
ondergaan;
b. kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype, anders dan gelegen in een Natura 2000
gebied;
c. kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype;
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Artikel 14 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 13 betreft per onderdeel:
a. als bedoeld in artikel 8 SKNL, lid 1:
- lid a (inrichting na functiewijziging), € 950.000
- lid e (inrichting bestaande natuur), € 925.000
b. als bedoel in artikel 8 SKNL, lid 4: € 0
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Paragraaf 2 Subsidie functieverandering
Artikel 15 Subsidiabele activiteiten
Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn
opgenomen in de ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan 2017.
Artikel 16 Subsidiabele kosten
Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling
ten
gevolge van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;
Artikel 17 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 15 bedraagt € 4.525.000
Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening
Artikel 17 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode vanaf 1 januari 2017 tot 31 december
2017
ingediend worden bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te
Haarlem sector SVT, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.
Hoofdstuk 4 Tarieven
Artikel 18 tarieven begrotingsjaar 2017
1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL
2016-2021 zijn opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.
2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in
bijlage
2 van de SVNL 2016-2021 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL 2016-2021
zijn
opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
4. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten voor gecoördineerd agrarisch
natuurbeheer (oud stijl), opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL
20162021, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in
euro’s
per eenheid vastgesteld;
5. De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel II, onder A, van dit besluit, wordt
voor
dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro's per eenheid
vastgesteld.
6. De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van
artikel 14 SKNL bepaald op maximaal € 15.000,- per hectare.
7. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid
Subsidieregeling
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natuur- en landschapsbeheer provincie Noord Holland , zoals die luidde tot 1 oktober
2004,
waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond
van
aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt
0,98 %.
8. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL’16, waarmee
de
tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 4,35%.
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Hoofdstuk 5 Voorbehouden
Artikel 19 Subsidiabele natuurterreinen
De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 worden uitsluitend verstrekt voor zover
het
perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2017.
Artikel 20 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische
Zaken
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die
onderdelen die
ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden
goedgekeurd.
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 21 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal
blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 22 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017

Uitgegeven op 5 juli 2017
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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