
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland d.d. 6 november 2007, kenmerk 2007-
63702 tot bekendmaking van de vaststelling van 
de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de 
tarieven, voor het begrotingsjaar 2008 ten 
behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer 
Noord-Holland en de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat zij in hun vergadering van 6 november 2007, 
onder nr. 9 het volgende besluit hebben genomen:

Gelet op artikel 34 van de Regeling inrichting landelijk 
gebied;
Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling natuurbeheer 
Noord-Holland; 
Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer Noord-Holland; 

Besluiten vast te stellen:

A  voor het begrotingsjaar 2008 de bij de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland en de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland behorende subsidieplafonds;

B  voor het begrotingsjaar 2008 de bij de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland en de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland behorende aanvraagperioden;

C  voor het begrotingsjaar 2008 de bij de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland en de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland behorende tarieven;

A	 Subsidieplafonds	

Artikel 1

Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:

n �Dienst�Regelingen: Dienst Regelingen van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit;

n  PSN: Subsidieregeling natuurbeheer Noord-
Holland;

n  PSAN: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
Noord-Holland;

n SN�2000: Subsidieregeling natuurbeheer 2000;
n �SAN�2000: Subsidieregeling agrarisch natuur-

beheer.

Artikel 2
1  Ten behoeve van de PSN worden voor het 

begrotingsjaar 2008 de volgende subsidieplafonds 
vastgesteld:

 a  € 2.665.810,– voor beheers-, recreatie- en land-
schapssubsidie ten behoeve van basis-, plus-, 
recreatie- en landschapspakketten als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, 
van de PSN voor zover het aanvragers betreft 
die in het bezit zijn van een beschikking tot 
subsidieverlening op basis van de SN 2000 die 
afloopt in de periode vanaf 31 december 2007 
tot en met 30 november 2008 ten behoeve van 
het voortzetten van het beheer op die terreinen 
waarvoor door de minister subsidie werd ver-
strekt;

 b  € 50.000,– voor beheers-, recreatie- en land-
schapssubsidie ten behoeve van basis-, plus-, 
recreatie- en landschapspakketten als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, 
van de PSN voor zover het andere aanvragers 
betreft dan bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
a, voor deelgebied 10 (Eendenkooien Zijpe [de 
Hoop en ’t Zand]) van het gebiedsplan Kop en 
Westfriesland;

 c  € 3.500.000,– voor subsidie voor functie-
verandering ten behoeve van de basis- en 
pluspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onderdeel b, dan wel inrichtingssubsidie 
ten behoeve van de basis-, plus- en landschaps-
pakketten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onderdeel c, van de PSN voor zover artikel 36, 
eerste lid of artikel 42, eerste lid, van de PSN 
van toepassing is, voor deelgebied 10 (Eenden-
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kooien Zijpe [de Hoop en ’t Zand]) van het 
gebiedsplan Kop en Westfriesland en deel-
gebied N403 (Etersheim) van het Partieel 
gebiedsplan Noord-Holland Midden; 

 d  € 0,– voor de niet in de artikel 2, lid 1 onderdeel 
a tot en met c genoemde (combinaties van) 
(deel)gebieden en/of pakketten. 

2  Ten behoeve van de PSAN worden voor het 
begrotingsjaar 2008 de volgende subsidieplafonds 
vastgesteld:

 a  € 726.545,– voor beheers- en landschaps-
subsidie, ten behoeve van de beheers- en land-
schapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onderdelen a en b, voor zover het aan-
vragers betreft:

  I  die in het bezit zijn van een beschikking tot 
subsidieverlening op basis van de SAN die 
afloopt in de periode vanaf 31 december 2007 
tot en met 30 november 2008 ten behoeve 
van het voortzetten van het beheer op die 
terreinen waarvoor door de minister 
subsidie werd verstrekt;

  II  die in het bezit zijn van een beschikking tot 
subsidieverlening op basis van één van de 
regelingen, genoemd in artikel 33, eerste lid, 
onderdeel d, onder 7 o tot en met 10 o van 
de PSAN, die afloopt in de periode vanaf 
31 december 2007 tot en met 30 november 
2008 of

  III  aanvragers die hun beschikking tot subsidie-
verlening op basis van de SAN 2000 voor 
onderdeel 4 van de bijlagen 19 tot en met 
22 willen wijzigen op basis van artikel 80, 
eerste lid van de PSAN.

 b  € 0,– voor beheers-, inrichtings- en landschaps-
subsidie ten behoeve van de beheers- en land-
schapspakketten als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onderdelen a tot en met c, van de PSAN, 
voor zover het andere aanvragers betreft dan 
bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

 c  € 0,– voor de niet in artikel 2, lid 2, onderdeel 
a en b genoemde (combinaties van) (deel)-
gebieden en pakketten.

B	 Aanvraagperioden

Artikel 3
1  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 1, 

met uitzondering van aanvragen voor de ver-
goeding, bedoeld in artikel 18 en artikel 18a van 
de PSAN, worden ingediend in de periode die 
loopt vanaf 15 november 2007 tot en met 
14 januari 2008 bij de Dienst Regelingen, Front 
Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen.

2  Aanvragen voor de vergoeding, bedoeld in 
artikel 18 van de PSAN, worden ingediend in de 
periode, genoemd in artikel 55, derde lid, van de 

Regeling GLB-inkomenssteun 2006, bij de Dienst 
Regelingen, Front Office, Postbus 360,  
9400 AH te Assen.

Artikel 4
Voor zover in een gebiedsplan de beheerspakketten, 
opgenomen in de bijlagen 23 tot en met 27 van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer voor de des-
betreffende terreinen zijn opengesteld, is het tevens 
mogelijk om de beheerspakketten, opgenomen in de 
bijlagen 23a tot en met 26a van de Subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer Noord-Holland overeenkomstig 
onderstaande overgangstabel voor die terreinen aan 
te vragen:

Bijlage SAN 2000   Overeenkomstige bijlage PSAN 
	 23	 	 	 	 	 23a

	 24	 	 	 	 	 24a

	 25	 	 	 	 	 24a

	 26	 	 	 	 	 26a

	 27	 	 	 	 	 26a

C	 Tarieven	2008

Artikel 5
1  De beheersbijdragen voor de basis-,plus-, recreatie- 

en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 
12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 tot en met 
43, 46 tot en met 48, 50 tot en met 56 en 58 van de 
Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Holland, 
worden voor het begrotingsjaar 2008 conform de 
bij dit besluit gevoegde bijlage I in euro’s per 
eenheid, vastgesteld.

2  De beheersbijdragen voor de beheers- en land-
schapspakketten, opgenomen in de bijlagen 6 tot 
en met 18, 23a tot en met 24a, 26a, 28, 28b tot en met 
30, 31 a, 32, 33, 36 tot en met 38 en 40 tot en met 46 
van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
Noord-Holland, worden voor het begrotingsjaar 
2008 conform de bij dit besluit gevoegde bijlage II 
in euro’s per eenheid, vastgesteld.

3  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare per jaar, in het kader van de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland wordt 
voor het begrotingsjaar 2008 als volgt vastgesteld:

 a € 7.424,– voor basis- of pluspakketten;
 b € 10.605,– voor landschapspakketten.

4  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare per jaar, in het kader van de Subsidie-
regeling agrarisch natuurbeheer Noord-Holland, 
wordt voor het begrotingsjaar 2008 als volgt vast-
gesteld:

 a € 7.424,– voor basis- of pluspakketten;
 b € 10.605,– voor landschapspakketten.
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Artikel 6
1  De beheersbijdragen voor de basis-, plus-, recreatie- 

en landschapspakketten van de Subsidieregeling 
natuurbeheer 2000, welke gelden voor de beschik-
kingen die zijn verstrekt tot en met 2006, worden 
voor het begrotingsjaar 2008 conform de bij dit 
besluit gevoegde bijlage III in euro’s per eenheid, 
vastgesteld. 

2  De beheersbijdragen voor de beheers- en land-
schapspakketten van de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer, welke gelden voor de beschik-
kingen die zijn verstrekt tot en met 2006, worden 
voor het begrotingsjaar 2008 conform de bij dit 
besluit gevoegde bijlage IV in euro’s per eenheid, 
vastgesteld.

3  De verhoging, bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals 
die luidde tot 25 september 2003, bedraagt € 10,81 
voor het jaar 2008.

4  Het percentage voor het jaar 2008, bedoeld in 
artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling 
natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 
2004, waarmee de subsidie functieverandering 
voor de subsidies die zijn verleend op grond van 
aanvragen voor de de begrotingsjaren 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 wordt verhoogd, is 
1,5%.

5  Aan bijlage 50 van de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer wordt toegevoegd:  

  Maximum bedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare voor het begrotingsjaar 2008:

	 € 7.424,– voor beheerspakketten;
	 € 10.605,– voor landschapspakketten.

6  Aan bijlage 64 van de Subsidieregeling natuur-
beheer 2000 wordt toegevoegd:

  Maximum bedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare voor het begrotingsjaar 2008:

	 € 7.424,– voor beheerspakketten;
	 € 10.605,– voor landschapspakketten.

D	 Slotbepalingen

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag 
na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 
het wordt geplaatst. 

Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 
Subsidieregeling natuurbeheer en Subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer Noord-Holland 2008.

Haarlem, 6 november 2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

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