
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 5 juni 2007, nr. 2007-32179 tot 
bekendmaking van de gewijzigde bijlagen 28c, 
28d, 28e en 28f van de Subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 29 mei 2007, onder nr.11, het 
volgende besluit hebben genomen:

overwegende dat de huidige formulering van de 
bijlagen ten behoeve van ganzenopvang  als bedoeld in 
bijlagen 28c, 28d, 28e en 28f van de Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland ten behoeve 
van inpasbaarheid en uitvoerbaarheid, dient te worden 
aangepast

besluiten:

De gewijzigde bijlagen 28c, 28d, 28e en 28f van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland vast te stellen. Genoemde bijlagen 28c, 28d , 
28e en 28f komen als volgt te luiden:

Bijlage 28C
Beheerspakket: Grasland t.b.v. overwinterende ganzen
1 De beheerseenheid bestaat uit grasland.
2  De beheerseenheid heeft een oppervlakte van 

minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt 
de minimumoppervlakte van de verzameling 
beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te 
zijn binnen één provincie.

3  Op 1 november moet een grassnede aanwezig 
zijn met een voederwaarde van minimaal 500 
kVEM/ha.

4  Maaien of bloten om te lang gras te voorkomen is 
toegestaan van 27 oktober tot 1 november.

5  Beweiding met melkvee is toegestaan tot  
15 november, waarbij van 1 november tot  
15 november minimaal 500 kVEM/ha beschik-
baar moet blijven. Na 15 november is beweiding 

met melkvee op de percelen met een beschikking 
Ganzenbeheer niet toegestaan.

6  Beweiding (uitgezonderd melkvee) is per 
beheerder vanaf 1 november tot 1 februari 
toegestaan met maximaal 0,45 GVE/ha 
(voornamelijk jongvee, paarden en schapen). 
Beweiding met schapen maakt onderdeel uit van 
deze 0,45 GVE. Beweiding met maximaal 0,45 
GVE is na 1 februari wel toegestaan maar de 
beweide percelen worden in dat geval niet 
getaxeerd en er wordt geen variabele inkomsten-
derving uitgekeerd.

7  Het is niet toegestaan binnen de periode van  
1 oktober tot en met 1 april binnen de verzame-
ling beheerseenheden handelingen te verrichten 
of toe te laten, die de foerageerfunctie van het 
gebied voor ganzen en/of smienten negatief 
beïnvloeden.  

8  Onderhoud van sloten, walkanten en drainage-
systemen is toegestaan van 1 oktober tot  
1 februari.

9  De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het 
eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 8 tot uitvoering 
gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor 
de pakketten 28c tot en met 28f opengestelde 
aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden 
waar (het deel van) de beheerseenheid zich 
bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich 
op de bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een 
gehele beheersperiode. Een beheersperiode 
conform dit beheerspakket begint op 1 oktober en 
eindigt op 1 april.

Bijlage 28d
Beheerspakket: Bouwland t.b.v. overwinterende ganzen
1  De beheerseenheid bestaat uit bouwland.
2  De beheerseenheid heeft een oppervlakte van 

minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt 
de minimumoppervlakte van de verzameling 
beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te 
zijn binnen één provincie.

3  Voor 15 november moet één van de volgende 
gewassen zijn ingezaaid, waarbij de begroeiing 
tot 1 april in stand moet worden gehouden: 
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winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst, 
winterrogge of graszaad.

4  Het is niet toegestaan de beheerseenheid te 
beweiden. Het is niet toegestaan binnen de 
periode van 1 oktober tot en met 1 april binnen 
de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie 
van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden.

5  Onderhoud van sloten, walkanten en drainage-
systemen is toegestaan van 1 oktober tot  
1 februari.

6  De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het 
eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 5 tot uitvoering 
gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor 
de pakketten 28c tot en met 28f opengestelde 
aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden 
waar (het deel van) de beheerseenheid zich 
bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich 
op de bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een 
gehele beheersperiode. Een beheersperiode 
conform dit beheerspakket begint op 1 oktober en 
eindigt op 1 april.

Bijlage 28e
Beheerspakket: Grasgroenbemester t.b.v. ganzen
1  De beheerseenheid bestaat uit bouwland.
2  De beheerseenheid heeft een oppervlakte van 

minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt 
de minimumoppervlakte van de verzameling 
beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te 
zijn binnen één provincie.

3  Voor 1 oktober moet één van de volgende 
gewassen zijn ingezaaid, waarbij de begroeiing 
tot 1 februari in stand moet worden gehouden: 
Italiaans raaigras, Engels raaigras, snijrogge of 
een mengsel van deze gewassen.

4  Op 1 november moet een gewas aanwezig zijn 
met een voedingswaarde van minimaal 500 
kVEM/ha.

5  Het is niet toegestaan de beheerseenheid te 
beweiden. Het is niet toegestaan binnen de 
periode van 1 oktober tot en met 1 april binnen 
de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie 
van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden. 

6  Onderhoud van sloten, walkanten en drainage-
systemen is toegestaan van 1 oktober tot  
1 februari.

7  De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het 
eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 6 tot uitvoering 
gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor 
de pakketten 28c tot en met 28f opengestelde 
aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden 
waar (het deel van) de beheerseenheid zich 
bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich 
op de bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een 

gehele beheersperiode. Een beheersperiode 
conform dit beheerspakket begint op 1 oktober en 
eindigt op 1 april.

Bijlage 28f.
Beheerspakket: Grasgroenbemester maïsland t.b.v. 
ganzen
1 De beheerseenheid bestaat uit maïsland.
2  De beheerseenheid heeft een oppervlakte van 

minimaal 0,50 hectare. Bij de aanvraag bedraagt 
de minimumoppervlakte van de verzameling 
beheerseenheden 200 hectare en dient gelegen te 
zijn binnen één provincie.

3  De groenbemester is voor 1 november ingezaaid 
met één van de volgende gewassen: Italiaans 
raaigras, Engels raaigras, snijrogge of een 
mengsel van deze gewassen.

4  Onderploegen van de grasgroenbemester is niet 
toegestaan voor 1 april.

5  Het is niet toegestaan de beheerseenheid te 
beweiden. Het is niet toegestaan binnen de 
periode van 1 oktober tot en met 1 april binnen 
de verzameling beheerseenheden handelingen te 
verrichten of toe te laten, die de foerageerfunctie 
van het gebied voor ganzen en/of smienten 
negatief beïnvloeden. 

6  Onderhoud van sloten, walkanten en drainage-
systemen is toegestaan van 1 oktober tot  
1 februari.

7  De beheerseenheid, zoals is opgenomen in het 
eerste lid, kan jaarlijks in locatie wijzigen. Daarbij 
dienen de leden 1 tot en met 6 tot uitvoering 
gebracht te worden. Jaarlijks dient tijdens de voor 
de pakketten 28c tot en met 28f opengestelde 
aanvraagperiode op kaart aangegeven te worden 
waar (het deel van) de beheerseenheid zich 
bevindt. Een kopie van deze kaart bevindt zich 
op de bedrijfslocatie. Gewasrotatie geldt voor een 
gehele beheersperiode. Een beheersperiode 
conform dit beheerspakket begint op 1 oktober en 
eindigt op 1 april.

Bovengenoemde bijlagen treden in de plaats van de 
bijlagen 28c, 28d, 28e en 28f zoals opgenomen in 
bijlagen van de  Subsidieregeling agrarisch natuur-
beheer, vastgesteld op 30 oktober 2006, nr. 2006-61341, 
welke met dit besluit komen te vervallen.  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van 
publicatie in het Provinciaal Blad.

Haarlem, 29 mei 2007.

Provinciale Staten van Noord-Holland

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Uitgegeven op 7 juni 2007.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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