32

2016

32

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532724364, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer NoordHolland (SVNL).
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2010 de Uitvoeringsregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Holland van kracht is geworden;
Overwegende dat in de genoemde regeling jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om
knelpunten in de uitvoering op te lossen;
Besluiten:
ARTIKEL I
De Uitvoeringregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt
gewijzigd:
A
Aan artikel 1.7 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Het derde lid is niet van toepassing indien:
a. de ontvanger van de subsidie natuur- en landschapsbeheer verzocht heeft de verleende
subsidie te beëindigen om de gesubsidieerde beheersactiviteit voort te zetten via een agrarisch
collectief, welk beheer gesubsidieerd wordt op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021);
b. aan de ontvanger van de subsidie natuur- en landschapsbeheer verzocht is de gesubsidieerde
activiteit met ingang van 2016 zodanig in omvang terug te brengen dat de subsidie daardoor
minder dan € 5.000,- is.
B
Aan artikel 1.10 worden twee leden toegevoegd, luidende:
5. Kosten voor aanvragen als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn subsidiabel voor zover zij
zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.
6. Voor aanvragen als bedoeld in het eerste en tweede lid die zijn ingediend na 30 juni 2014
gelden de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de
bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01).
C
Artikel 3.1.7, tweede lid, komt te luiden:
2. Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de
in artikel 3.1.2 bedoelde periode op grond van artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel a, voor het
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desbetreffende natuurbeheertype is vastgesteld, en het aantal hectares waarvoor voor dat
betreffende natuurbeheertype subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met:
a. het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 3.1.2
bedoelde periode op grond van artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel b, voor het recreatiepakket is
vastgesteld, en het aantal hectares waarop dat pakket wordt uitgevoerd;
b. het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel c, en het aantal
hectares waarop in het kader van de subsidie natuurbeheer monitoringswerkzaamheden worden
uitgevoerd, én
c. het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel d, en het aantal
hectares waarvoor de toeslagen, bedoeld in artikel 3.1.8, tweede lid, onderdelen a en b, worden
verstrekt.
d. een opslag voor loon- en prijsontwikkeling.
D
Artikel 3.1.8, eerste lid, aanhef komt te luiden:
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor het komende kalenderjaar de te verlenen subsidies
natuurbeheer vast.
E
Bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1, onder 1., komt te luiden:
Op de beheereenheid wordt in het betreffende beheerjaar een agrarisch beheerpakket
uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01,
A01.01.02, A01.01.04 voor zover dat beheerpakket op grasland wordt uitgevoerd, of
A01.01.06.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel 1, onderdeel A terugwerkt tot 7
november 2013, dat artikel I, onderdeel B terugwerkt tot 1 januari 2014 en dat artikel I,
onderdeel E terugwerkt tot 1 januari 2010.

Haarlem, 9 februari 2016.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 1 maart 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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