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RECTIFICATIE
Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland
van 12 november 2002, nummer 2002-29832, ter
bekendmaking van hun besluit van gelijke datum
en nummer, tot vaststelling van de normkosten
voor subsidiëring van landschapselementen.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat zij in hun vergadering van 12 november 2002,
onder nummer 2002-29832, het volgende besluit hebben
genomen.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 14 van de Deelverordening
landschapselementen Noord-Holland 2002;
besluiten:

vast te stellen de indicatieve normtabellen voor aanleg,
herstel en achterstallig onderhoud van landschapselementen die ingevolge de Deelverordening
landschapselementen Noord-Holland 2002 voor
subsidiëring in aanmerking komen:

Haarlem, 12 november 2002
Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.

Uitgegeven op 31 januari 2003.
De Griffier der Staten
van Noord-Holland.
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Afdeling: WNLO
Contactpersoon: Landschap Noord-Holland
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

Tabel 1 Indicatieve normbedragen voor herstel en aanleg (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)
De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid en materialen volgens de systematiek van IMAG en SBB. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen en
aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd. Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen gesubsidieerd.
Landschapselement
Berekening is gebaseerd op
Werkzaamheden
Eenheid
Normbedrag
Euro’s
Watergangen, moeras
Poel, sloot, duinrel, sjaan,
Minimaal 50m2
Graven kraan met kantelbak, grond
100 m3
300,terrastalud, plasberm, moeras
verwerken in terrein
Rietland, rietkraag
Waterdiepte tussen 10 en 30 cm diep
Planten rietstekken
100 m2
625
2
Planten in grasland of kale grond, 10 stuks riet/m
Natuurvriendelijke
Kastanjepalen 180 x 8cm, wiepen 10m x 10cm
Palen drukken met kraan bij waterdiepte 1
100m
2500,oeverbeschoeiing
2 palen per meter
meter, wiepen tussen palen vlechten en
vastbinden
Beplantingen
Elzensingel
Enkele rij,
Planten bosplantsoen (60-100cm)
100 m
290,3 stuks per meter elzen of wilgen. Minimale lengte 10 m
Windsingel gemengd
Plantafstand 1,5m, bomen op minimaal 8 m
Planten bosplantsoen (60-100cm)
100m2
47,Minimaal 10m lang, 6m breed
Hakhout

Minimaal 500m2, plantafstand 1,5m

Planten bosplantsoen (60-100cm)

100m2

47,-

Haag

Enkele rij, 4 stuks per meter, minimaal 10m

Planten bosplantsoen (60-100cm)

100m

390,-

Hoogstamfruitboomgaard

Minimaal 5 bomen, Rassen volgens lijst
Boompaal: kastanje, 180 x 9cm
Boomkorf: 3 kastanjepalen, 180 x 9cm, 3 eikenplanken (10 x
2,5cm), ursusgaas 120cm, zware kwaliteit
Minimaal 5 stuks, sliet doorsnede maximaal 5 cm
Aanplant alleen voor boerderij vanuit cultuurhistorisch
oogpunt, kastanjehouten palen, 180 x 9 cm

Planten met boompaal

stuk

35,50

Planten met boomkorf

stuk

65,-

Planten onbewortelde sliet
Planten met 2 boompalen

stuk
stuk

7,50
98,-

Planten boom (10-12cm stamomtrek) met
boompaal
Met kraan verwijderen, takken en stobben
verwerken in terrein
Plaatsen 1 paal per 3 meter en ursusgaas
vastzetten

stuk

22,50

Zoden worden op land gestoken, tuinwal
opzetten

Knotbomen
Leibomen
Laanbomen, bomenrij, solitaire
boom
Rooien oude beplanting
Plaatsen raster
Overig
Tuinwal

Kastanjepalen (180 x 9cm) of andere milieuvriendelijke palen
en ursusgaas zware kwaliteit, 120cm
Voor ieder te maken kop, 1 m bijtellen

100m2

25,-

100m

560,-

100m

4000,-

Tabel 2 Indicatieve normbedragen voor achterstallig onderhoud (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)
De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid, inclusief het gebruik van machines volgens de systematiek van het IMAG en SBB. De bedragen zijn de
werkelijke kosten. Afwijkingen en aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd. Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen
gesubsidieerd.
Werkzaamheden
Eenheid Aantal jaar
Normbedrag
Landschapselement
Vorm
Onderhouds Maten
achterstallig* in euro’s
onderhoud
cyclus
(regulier)
Watergangen, moeras
Poel

Schonen

1 x per jaar
Bijvoorkeur
minimaal 50m2

Baggeren in
handkracht

3 jaar

Baggeren met
kraan
Duinrel, sjaan, sloot

Reconstructie
(opengraven)
Schonen
1 x per jaar

Bijvoorkeur minimaal
50m

Schonen poel in september/oktober;
verwijderen te veel aan waterplanten,
maaien van oever met bosmaaier
materiaal verwerken in terrein (tot
broeihoop).
Met baggerbeugel het slib uit de poel
verwijderen. Spreiden over meerdere
jaren. Slib over aangrenzend perceel
verspreiden (oever vrijlaten)
Met bak (inhoud 1m3 per meter) slib
verwijderen uit poel, verspreiden over
aangrenzend perceel (oever vrijlaten)
Zie aanleg
Schonen met zeis en bosmaaier, maaisel
verwerken in terrein (broeihoop)

100m2

100m

Schonen met kraan
Baggeren
handkracht

Rietland/ rietkraag,
terrastalud, plasberm

1 x 3 jaar

Baggeren met
kraan
Verwijderen 1 x per jaar
opslag
Maaien

Slootbreedte 1 meter, met baggerbeugel 100m
het slib verwijderen. Slib over
aangrenzend perceel verspreiden (oever
vrijlaten)
Inhoud bak 1 m3 per meter, verspreiden 100m
op land
Verwijderen van afval en opslag, opslag 100m2
met een bedekking tot 25%. Materiaal
afvoeren.
1 x per jaar maaien met 1 assige trekker,
maaisel afvoeren en binnen terrein
verwerken (broeihoop).

3 jaar

180,-

6 jaar of meer

240,-

7 jaar

60,-

10 jaar of meer

80,-

7 jaar

80,-

10 jaar of meer

104,-

3 jaar
6 jaar of meer
3 jaar
6 jaar of meer
7 jaar

320,400,90,104,60,-

10 jaar of meer

80,-

7 jaar
10 jaar of meer
3 jaar of meer

80,104,8,-

3 jaar of meer
vaarland

15,18,-

2 x per jaar maaien met 1 assige trekker,
maaisel afvoeren en binnen terrein
verwerken (broeihoop)
Werkzaamheden
Eenheid

3 jaar of meer
vaarland

30,36,-

Aantal jaar
achterstallig*

Normbedrag
in euro’s

2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren en 100m2
binnen terrein verwerken (broeihoop)

3 jaar of meer
vaarland

8,11,2400,-

Maten

maaien

Onderhouds
cyclus
(regulier)
1 x per jaar

Repareren

1 x per jaar

Het betreft een ernstig Vorm wallichaam herstellen, gaten in
tuinwal opvullen, plaggen terugleggen
beschadigd
wallichaam.

100 m

3 jaar of meer

Bijvoorkeur minimaal
10 m lang

100m

21

150,-

30 of meer

180,-

11
20 of meer
21

80,104,150,-

30 of meer

180,-

100m

2 jaar of meer

104,-

100m

9
12 of meer
5
8 of meer

200,280,26,38,-

9
12 of meer
16
24 of meer
12
18 of meer
3
8 of meer

30,40,30,20,30,40,36,56,-

Landschapselement

Vorm
onderhoud

Hooiland
Overig
Tuinwal
Beplantingen
Elzensingel

1 x per 10 jaar

Windsingel, houtwal

1 x per 5 jaar

Hakhout

1 x per 10 jaar

Haag (geschoren)

2 x per jaar

Struweelhaag

1 x per 4 jaar

Hoogstamfruitboomgaard 1 x per 2 jaar

Knotbomenrij

Wilg/popul. 1 x per 4 jaar

Terugzetten op kniehoogte, hout
verwerken in ril

Biivoorkeur min. 10m
lang, 6m breed
Bijvoorkeur min.
500m2

Circa 10% terugzetten, hout verwerken
in ril
Terugzetten (evt in delen) van hakhout,
hout verwerken in terrein, niet in
hakhoutperceel
Bijvoorkeur min. 10m Scheren
lang
Bijvoorkeur min.
Snoeien, terugzetten of vlechten
10m lang
Snoeien, hout verwerken in terrein
Bijvoorkeur min. 5
bomen, Bomen min.
10 jaar oud, geen kers
en noot
Bijvoorkeur min.
Knotten, hout verwerken in terrein
5 stuks

2

100m

100m2

Per
boom
Per
boom

Es 1 x per 8 jaar
Overig 1 x per 6 jaar
Leibomen

1 x per jaar

Ouder dan 10 jaar,
voor karakteristieke
boerderij

Snoeien

Per
boom

* Het aantal jaar na de laatste onderhoudsbeurt. Gedurende die jaren is er dus geen onderhoud uitgevoerd.

Tabel 3 Indicatieve normbedragen voor beheer (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)
De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid, inclusief het gebruik van machines volgens de systematiek van het IMAG en SBB. De bedragen zijn de
werkelijke kosten. Afwijkingen en aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen
gesubsidieerd. De subsidie voor beheer kan alleen worden aangevraagd voor elementen die zijn herstelt of nieuw aangelegd voor een maximale periode van drie jaar.
Werkzaamheden
Eenheid Normbedragen in euro’s
Landschapselement
Vorm
Onderhouds Maten
onderhoud
cyclus
(regulier)
120,Schonen
1 x per jaar
Schonen poel in september/oktober;
verwijderen te veel aan waterplanten,
Bijvoorkeur minimaal maaien van oever met bosmaaier
materiaal verwerken in terrein (tot
broeihoop).
50m2
100m2
Poel
Baggeren in
Met baggerbeugel het slib uit de poel
40,handkracht
verwijderen. Spreiden over meerdere
3 jaar
jaren. Slib over aangrenzend perceel
verspreiden (oever vrijlaten)
Met bak (inhoud 1m3 per meter) slib
52,Baggeren met 3 jaar
verwijderen uit poel, verspreiden over
kraan
aangrenzend perceel (oever vrijlaten)
Schonen
1 x per jaar
Schonen met zeis en bosmaaier, maaisel 100m
200,verwerken in terrein (broeihoop)
Bijvoorkeur minimaal Schonen met kraan
52,Duinrel, sjaan, sloot

Baggeren
handkracht

1 x 3 jaar

50m2

Baggeren met
kraan
Maaien
1 x per jaar
Rietland/ rietkraag,
terrastalud, plasberm
maaien
Overig
Tuinwal

1 x per jaar

Slootbreedte 1 meter, met baggerbeugel 100m
het slib verwijderen. Slib over
aangrenzend perceel verspreiden (oever
vrijlaten)
Inhoud bak 1 m3 per meter, verspreiden 100m
op land
2 x per jaar maaien met 1 assige trekker, 100m2
maaisel afvoeren en binnen terrein
verwerken (broeihoop)
2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren en 100m2
binnen terrein verwerken (broeihoop)

1 x per jaar
Bijvoorkeur minimaal
10 m

Maaien en afvoeren maaisel, tuinwal
beschermen tegen vee, veeschade
repareren

100 m

40,-

52,Regulier
Vaarland

11,14,-

Regulier
Vaarland

8,11,140,-

Landschapselement

Onderhoudscyclus
(regulier)

Voorwaarden

Werkzaamheden

Eenheid

Normbedragen in euro’s

Elzensingel

1 x per 10 jaar

Bijvoorkeur minimaal
10 m lang

Terugzetten op kniehoogte, hout
verwerken in ril

100m

100,-

Windsingel, houtwal

1 x per 5 jaar

50,-

1 x per 10 jaar

100m2

100,-

Haag (geschoren)
Struweelhaag

2 x per jaar
1 x per 4 jaar

Circa 10% terugzetten, hout verwerken
in ril
Terugzetten (evt in delen) van hakhout,
hout verwerken in terrein, niet in
hakhoutperceel
Scheren
Snoeien, terugzetten of vlechten

100m2

Hakhout

Bijvoorkeur min. 10m
lang, 6m breed
Bijvoorkeur min.
500m2

100m
100m

210,75,-

Snoeien, hout verwerken in terrein

Per
boom

19,-

Knotten, hout verwerken in terrein

Per
boom

20,-

Per
boom

28,-

100m2

1,60

Beplantingen

Hoogstamfruitboomgaard 1 x per 2 jaar

Knotbomenrij

Wilg/populier 1 x per 4 jaar
Es 1 x per 8 jaar

Bv. min. 10m lang
Bv. min. 10m lang
Bijvoorkeur min. 5
bomen,
Bomen min. 10 jaar
oud
Bijvoorkeur min. 5
stuks en
min. 10 jaar oud

Overig 1 x per 6 jaar
Leibomen

1 x per jaar

Jonge beplantingen

1 x per jaar

Ter informatie:

Snoeien
Ouder dan 10 jaar,
voor karakteristieke
boerderij
Beplantingen van 1 tot Beplanting vrijhouden van onkruid, 1 x
5 jaar oud
per jaar maaien van het onkruid

het subsidieplafond voor 2002 bedraagt € 294.907,het subsidieplafond voor 2003 bedraagt € 312.450,-

