
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 11 november 2008, nr. 2008-64852 
tot bekendmaking van de vaststelling van de 
subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de 
tarieven, voor het begrotingsjaar 2009 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 11 november, 
onder nr. 11 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 2009 de bij de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland en de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland behorende subsidieplafonds;

B  voor het begrotingsjaar 2009 de bij de Subsidie-
regeling natuurbeheer Noord-Holland en de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland behorende aanvraagperioden;

C  voor het begrotingsjaar 2009 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:

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

■  PSN: Subsidieregeling natuurbeheer Noord-
Holland;

■  PSAN: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
Noord-Holland;

■  SN 2000: Subsidieregeling natuurbeheer 2000;
■  SAN 2000: Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer.

Artikel 2
1  Ten behoeve van de PSN worden voor het 

begrotingsjaar 2009 de volgende subsidieplafonds 
vastgesteld:

 a  € 1.568 050,00 voor beheers-, recreatie- en 
landschapssubsidie 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 
2008 tot en met 30 november 2009 ten behoeve 
van het voortzetten van het beheer op die 
terreinen waarvoor door de minister subsidie 
werd verstrekt;

 b  € 825.000,00 voor beheers-, recreatie- en 
landschapssubsidie 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 de in bijlage 5 
genoemde percelen. Mits ze voldoen aan de 
voorwaarden van de huidige regeling. 

 c  € 0,00 voor subsidie voor functieverandering 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 landschapspakketten 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.
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2  Ten behoeve van de PSAN worden voor het 
begrotingsjaar 2009 de volgende subsidieplafonds 
vastgesteld:

 a  € 1.629.297,00 voor beheers- en landschaps-
subsidie, ten behoeve van de beheers- en 
landschapspakketten als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onderdelen a en b, voor zover het 
aanvragers 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 7o tot en met 10o 
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 
subsidieverlening 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  € 0,00 voor beheers-, inrichtings- en land-
schapssubsidie ten behoeve van de beheers- en 
landschapspakketten 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, onder-
deel a.

 c  € 0,00 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 
vergoeding, bedoeld in artikel 18 en artikel 18a 
van de PSAN, worden ingediend in de periode 
die loopt vanaf 17 november 2008 tot en met 16 
januari 2009 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 
desbetreffende 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 2009 

Artikel 5
De tarieven in artikel 2 tot en met 3 worden gepubli-
ceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de 
minister in gevolge artikel 11 lid 3 van de WILG. 

Artikel 6 
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 2009 
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, 31a, 
32, 33, 36 tot en met 38 en 40 tot en met 46 van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland worden voor het begrotingsjaar 2009 
conform de bij dit besluit gevoegde bijlage II in 
euro’s per eenheid vastgesteld. 

3  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare, in het kader van de Subsidieregeling 
natuurbeheer Noord-Holland wordt voor het 
begrotingsjaar 2009 als volgt vastgesteld: 

 a  € 7.661,– voor basis- of pluspakketten; 
 b  € 10.943,– voor landschapspakketten. 
4  Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per 

hectare, in het kader van de Subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer Noord-Holland, wordt 
voor het begrotingsjaar 2009 als volgt vastgesteld: 

 a  € 7.661,– voor beheerspakketten; 
 b € 10.943,– voor landschapspakketten. 

Artikel 7 
1  De beheersbijdragen voor de beheers- en land-

schapspakketten van de Subsidieregeling natuur-
beheer 2000, welke gelden voor de beschikkingen 
die zijn verstrekt tot en met 2006, worden voor 
het begrotingsjaar 2009 conform de bij dit besluit 
gevoegde bijlage III in euro’s per eenheid vast-
gesteld. 

2  De beheersbijdragen voor de beheers- en land-
schapspakketten van de Subsidieregeling 
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agrarisch natuurbeheer, welke gelden voor de 
beschikkingen die zijn verstrekt tot en met 2006, 
worden voor het begrotingsjaar 2009 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 € 11,15 
voor het jaar 2009. 

4  Het percentage voor het jaar 2009, 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 begrotingsjaren 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 wordt verhoogd, is 
3,19%. 

5  Bijlage 64 van de Subsidieregeling natuurbeheer 
2000 wordt als volgt gewijzigd: 

  Maximum bedrag aan inrichtingssubsidie per 
hectare voor het begrotingsjaar 2009: 

 € 7.661,– voor beheerspakketten; 
 € 10.943,– voor landschapspakketten. 
6  Bijlage 50 van de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer wordt als volgt gewijzigd: 
  Maximum bedrag aan inrichtingssubsidie per 

hectare voor het begrotingsjaar 2009: 
 € 7.661,– voor beheerspakketten; 
 € 10.943,– voor landschapspakketten. 

Artikel 8 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de 
tweede dag na dagtekening van het Provinciaal Blad 
waarin zij wordt geplaatst. 

D Toelichting 

Artikel 9
In juni 2008 is de notificatie ter wijziging van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 die is 
ingediend bij de Europese Commissie goedgekeurd 
zodat de tarieven voor een aantal akkerpakketten met 
terugwerkende kracht verhoogd kunnen worden. 
Dienst Regelingen zal de desbetreffende begunstigden 
binnenkort op de hoogte brengen van de nieuwe 
subsidiebedragen middels aanpassing van de 
beschikking. 

Artikel 3 lid 4 
Ingevolge artikel 101b van de Subsidieregeling natuur-
beheer 2000 (SN) blijft, indien is voldaan aan de in dat 
artikel genoemde voorwaarden, voor subsidies functie-
verandering hoofdstuk 5, zoals dat luidde tot 1 oktober 
2004, van toepassing. Op grond van het tot die datum 
geldende artikel 44, vierde lid, van de SN worden de 
subsidies jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. De inflatie-
correctie is gebaseerd op het consumentenprijsindex-
cijfer alle huishoudens zoals gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en wordt berekend 
over de periode 1 juli tot 1 juli. De index over de periode 

1 juli 2007 tot 1 juli 2008 is 3,19%. Voor de subsidies die 
vóór 2007 zijn verleend gelden cumulatieve 
percentages. Voor het jaar 2009 worden de subsidies 
dan met de volgende percentages verhoogd: 

6,1% voor subsidies zijn verleend in het jaar 2006, 
7,58% voor subsidies zijn verleend in het jaar 2005, 
9,41% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2004, 
11,38% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2003, 
15,06% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2002, 
19,89% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2001 
en 
23,01% voor subsidies die zijn verleend in het jaar 2000. 

De cumulatieve percentages zijn gebaseerd op een 
index van 2,6% in 2001, van 4,2% in 2002, van 3,3% in 
2003, van 1,8% in 2004, van 1,7% in 2005 van 1,4% in 
2006 en van 1,3% in 2007 en 3,19% in 2008 (artikel I, 
onderdeel C). 

Haarlem, 11 november 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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

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

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2009, 
behorende bij de Subsidieregeling natuurbeheer 
Noord-Holland.

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2009. 

12 Plas en ven ha per jaar € 19,14 
13 Moeras ha per jaar € 37,11 
14 Rietcultuur ha per jaar € 191,46 
15 (Half)natuurlijk grasland ha per jaar € 147,18 
16 Heide ha per jaar € 47,86 
17 Struweel ha per jaar € 11,97 
18 Hoogveen ha per jaar € 92,15 
19 Akker ha per jaar € 167,51 
20 Bos ha per jaar € 57,43 
21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar € 11,97 
21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar € 40,68 
22 Soortenrijke plas ha per jaar € 93,33 
23 Soortenrijk ven ha per jaar € 68,20 
24 Beek en duinrel ha per jaar € 466,67 
25 Trilveen ha per jaar € 1.808,04 
26 Overjarig rietland ha per jaar € 90,94 
27  Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar  

€ 947,69 
28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar € 1.018,29 
29 Droog soortenrijk grasland ha per jaar € 348,20 
29  Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per 

jaar € 1.121,20 
30 Soortenrijk stuifzand ha per jaar € 61,03 
31 Soortenrijke heide ha per jaar € 92,15 
33 Levend hoogveen ha per jaar € 148,38 
34  Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar  

€ 288,38 
35  Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar  

€ 459,46 
36 Wintergastenweide ha per jaar € 247,68 
38  Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar  

€ 77,78 
39 Natuurbos ha per jaar € 86,15 
40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar € 297,95 
40  Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar  

€ 1.614,19 
41 Middenbos ha per jaar € 159,15 
42  Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per 

jaar € 760,05 
43 Bomenrij 100 meter per jaar € 39,42 
46 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar € 34,55 
47 Geriefhoutbosje ha per jaar € 690,96 
48  Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,80 
50 Knotbomen boom per jaar € 4,67 
51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar € 1.727,39 
52 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 17,20 
53 Eendenkooi ha per jaar € 1.820,56 
54 Poel (< 75m2) poel per jaar € 53,95 
54 Poel (75-175m2) poel per jaar € 86,57 
54 Poel (175m2) poel per jaar € 112,35 

55  Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar 
€ 700,74 

55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 
jaar € 1.028,06 

56 Raster meter per jaar € 0,55 
58 Recreatiepakket ha per jaar € 34,58 
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Bijlage II 

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2009, 
behorende bij de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer Noord-Holland. 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2009. 

6  Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per jaar  
€ 1.202,00

7  Instandhouding kruidenrijk grasland ha per jaar 
€ 1.221,00

8 Bont hooiland ha per jaar € 1.376,00
9 Bonte hooiweide ha per jaar € 1.376,00
10 Kruidenrijk weiland ha per jaar € 1.086,00
11 Bont weiland ha per jaar € 1.376,00
12 Bonte weiderand ha per jaar € 1.414,00
13 Bonte hooirand ha per jaar € 1.414,00
14 Kruidenrijke zomen ha per jaar € 2.289,00
15  Landschappelijk waardevol grasland ha per jaar  

€ 300,00
16  Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per 

jaar;
 a rustperiode 1 april tot 1 juni € 246,00
 b rustperiode 1 april tot 8 juni € 366,00
 c rustperiode 1 april tot 15 juni € 491,00
 d rustperiode 1 april tot 22 juni € 555,00
17  Vluchtheuvels voor weidevogels ha per jaar  

€ 491,00
18  Plas-dras voor broedende en trekkende 

weidevogels ha per jaar 
 a  inundatieperiode 15 februari tot 15 april  

€ 712,00
 b  inundatieperiode 15 februari tot 15 mei  

€ 1.151,00
23a Faunarand algemeen (klei) ha per jaar € 2.173,00
23a Faunarand algemeen (zand) ha per jaar € 1.658,00
23b Patrijzenrand (klei) ha per jaar € 2.173,00
23b Patrijzenrand (zand) ha per jaar € 1.658,00
23c Grauwe Kiekenrand (klei) ha per jaar € 2.173,00
23c Grauwe Kiekenrand (zand) ha per jaar € 1.658,00
24a  Akkerrijke flora 1 (voorheen: Om en om graan) 

ha per jaar € 458,00
26a  Akkerrijke flora 2 (voorheen: 5 van de 6 jaar 

graan) ha per jaar € 753,00
28 Akkerflora randen ha per jaar € 1.682,00
28b Natuurbraak ha per jaar € 172,00
31a  Landbouw met natuurlijke handicaps Diepe 

veenweiden ha per jaar € 94,00
32  Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per 

jaar € 719,67 
33 Bomenrij 100 meter per jaar € 37,32 
36 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar € 32,72 
37 Geriefhoutbosje ha per jaar € 654,25 
38 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,71 
40 Knotbomen boom per jaar € 4,43 
41 Grubbe en holle weg ha talud per jaar € 1.635,62 
42 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,29 
43 Eendenkooi ha per jaar € 1.723,84 

44 Poel (< 75m2) poel per jaar € 51,09 
44 Poel (75-175m2) poel per jaar € 81,97 
44 Poel (175m2) poel per jaar € 106,38 
45  Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar 

€ 663,51 
45  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 

jaar € 973,44 
46 Raster meter per jaar € 0,52 
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Bijlage III

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2009, 
behorende bij de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 
voor beschikkingen die zijn aangegaan tot en met 
2006. 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2009. 

12 Plas en ven ha per jaar € 18,13 
13 Moeras ha per jaar € 35,14 
14 Rietcultuur ha per jaar € 181,29 
15 (Half)natuurlijk grasland ha per jaar € 139,36 
16 Heide ha per jaar € 45,31 
17 Struweel ha per jaar € 11,33 
18 Hoogveen ha per jaar € 87,25 
19 Akker ha per jaar € 158,61 
20 Bos ha per jaar € 54,38 
21 Natuurlijke Eenheid A ha per jaar € 11,33 
21 Natuurlijke Eenheid B ha per jaar € 38,52 
22 Soortenrijke plas ha per jaar € 88,37 
23 Soortenrijk ven ha per jaar € 64,58 
24 Beek en duinrel ha per jaar € 441,87 
25 Trilveen ha per jaar € 1.711,98 
26 Overjarig rietland ha per jaar € 86,11 
27  Veenmosrietland en moerasheide ha per jaar  

€ 897,34 
28 Nat soortenrijk grasland ha per jaar € 964,19 
29 Droog soortenrijk grasland ha per jaar € 329,70 
29  Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per 

jaar € 1.061,63 
30 Soortenrijk stuifzand ha per jaar € 57,78 
31 Soortenrijke heide ha per jaar € 87,25 
33 Levend hoogveen ha per jaar € 140,50 
34  Soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar  

€ 273,05 
35  Zeer soortenrijk weidevogelgrasland ha per jaar  

€ 435,05 
36 Wintergastenweide ha per jaar € 234,52 
38  Bos met verhoogde natuurwaarde ha per jaar  

€ 73,65 
39 Natuurbos ha per jaar € 81,58 
40 Hakhout en griend (eik) ha per jaar € 282,12 
40  Hakhout en griend (wilg/es/els) ha per jaar  

€ 1.528,43 
41 Middenbos ha per jaar € 150,69 
42  Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per 

jaar € 719,67 
42  Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha 

per jaar € 539,75 
42  Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha 

per jaar € 359,84 
43  Bomenrij 100 meter per jaar € 37,32 
46  Elzensingel (90%) 100 meter per jaar € 32,72 
46 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar € 24,54 
46 Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar € 16,35 
47 Geriefhoutbosje ha per jaar € 654,25 
48 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,71 
50 Knotbomen boom per jaar € 4,43 

51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar € 1.635,62 
52 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,29 
53 Eendenkooi ha per jaar € 1.723,84 
54 Poel (< 75m2) poel per jaar € 51,09 
54 Poel (75-175m2) poel per jaar € 81,97 
54 Poel (175m2) poel per jaar € 106,38 
55  Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar 

€ 663,51 
55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 

jaar € 973,44 
56 Raster meter per jaar € 0,52 
58 Recreatiepakket (oud) ha per jaar € 32,74 
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Bijlage IV

Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2009, 
behorende bij de Subsidieregeling agrarisch natuur-
beheer voor beschikkingen die zijn aangegaan tot en 
met 2006. 

Bijlage Pakketomschrijving Eenheid Beheersbijdrage 
begrotingsjaar 2009 

6  Ontwikkeling kruidenrijk grasland ha per jaar  
€ 1.202,00

7  Instandhouding kruidenrijk grasland ha per jaar 
€ 1.221,00

8 Bont hooiland ha per jaar € 1.376,00
9 Bonte hooiweide ha per jaar € 1.376,00
10 Kruidenrijk weiland ha per jaar € 1.086,00
11 Bont weiland ha per jaar € 1.376,00
12 Bonte weiderand ha per jaar € 1.414,00
13 Bonte hooirand ha per jaar € 1.414,00
14 Kruidenrijke zomen ha per jaar € 2.289,00
15  Landschappelijk waardevol grasland ha per jaar  

€ 300,00
16  Weidevogelgrasland met een rustperiode ha per 

jaar 
 a rustperiode 1 april tot 1 juni € 246,00
 b rustperiode 1 april tot 8 juni € 366,00
 c rustperiode 1 april tot 15 juni € 491,00
 d rustperiode 1 april tot 22 juni € 555,00
17  Vluchtheuvels voor weidevogels ha per jaar  

€ 491,00
18  Plas-dras voor broedende en trekkende 

weidevogels ha per jaar 
 a  inundatieperiode 15 februari tot 15 april  

€ 712,00
 b  inundatieperiode 15 februari tot 15 mei  

€ 1.151,00
19 Algemeen weidevogelgebied ha per jaar 
 a nestbescherming € 53,00
 b Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i € 193,00
 c Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii € 204,00
 d  Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  

€ 204,00
20  Belangrijk algemeen weidevogelgebied ha per 

jaar 
 a nestbescherming € 72,00
 b Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i € 193,00
 c Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii € 204,00
 d  Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  

€ 204,00
21  Soortenrijk weidevogelgebied met kritische 

soorten ha per jaar 
 a nestbescherming € 91,
 b Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i € 193,00
 c Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii € 204,00
 d  Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  

€ 204,00
22  Zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische 

soorten ha per jaar 
 a nestbescherming € 112,00

 b Onderdeel 5, subonderdeel a, onder i € 193,00
 c Onderdeel 5, subonderdeel a, onder ii € 204,00
 d  Onderdeel 5, subonderdeel a, onder iii  

€ 204,00
23 Faunarand (vanaf 2004) ha per jaar € 1.292,00
23 Faunarand (voor 2004) ha per jaar 
 Basis voor kleigrond € 1.392,00
 Basis voor zandgrond € 1.060,00
 Plus: a) bij kleigrond € 628,00
 Plus: a) bij zandgrond € 151,00
 Plus: b) bij kleigrond € 252,00
 Plus: b) zandgrond € 416,00
 Plus: c) € 136,00
24 Roulerend graandeel ha per jaar € 371,00
25 Chemie- en kunstmestvrij ha per jaar € 552,00
26 Akkerfauna ha per jaar € 465,00
27 Akkerflora vollevelds ha per jaar € 446,00
28  Akkerflora randen (tenminste 3 meter breed) ha 

per jaar € 451,00
28a Hamsterpakket ha per jaar € 1.967,00
28b Natuurbraak ha per jaar € 172,00
29 Snelgroeiend loofbos ha per jaar € 545,00
30 Snelgroeiend naaldbos ha per jaar € 545,00
32  Houtkade, houtwal, haag en singel (90%) ha per 

jaar € 719,67 
32  Houtkade, houtwal, haag en singel (75-90%) ha 

per jaar € 539,75 
32  Houtkade, houtwal, haag en singel (50-75%) ha 

per jaar € 359,84 
33 Bomenrij 100 meter per jaar € 37,32 
36 Elzensingel (90%) 100 meter per jaar € 32,72 
36 Elzensingel (75-90%) 100 meter per jaar € 24,54 
36 Elzensingel (50-75%) 100 meter per jaar € 16,35 
37 Geriefhoutbosje ha per jaar € 654,25 
38 Knip- en scheerheg meter per jaar € 1,71 
50 Knotbomen boom per jaar € 4,43 
51 Grubbe en holle weg ha talud per jaar € 1.635,62 
52 Hoogstamboomgaard boom per jaar € 16,29 
53 Eendenkooi ha per jaar € 1.723,84 
54 Poel (< 75m2) poel per jaar € 51,09 
54 Poel (75-175m2) poel per jaar € 81,97 
54 Poel (175m2) poel per jaar € 106,38 
55  Rietzoom en klein rietperceel (rijland) ha per jaar 

€ 663,51 
55  Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) ha per 

jaar € 973,44 
56 Raster meter per jaar € 0,52
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Bijlage V

Kadestrale perceelnummers voor openstelling PSN 
Noord-Holland 2009

PERCNR
LMR02L 375
LMR02L 438
LMR02L 439
LMR02L 440
LMR02L 441
LMR02L 442
LMR02L 467
LMR02L 474
LMR02L 475
LMR02L 476
LMR02L 706
LMR02L 726
LMR02O 190
LMR02O 191
LMR02O 390
BRO00G 455
BRO00G 482
BRO00G 485
CTC00E 107
CTC00E 108
CTC00E 126
CTC00E 127
CTC00E 130
CTC00E 132
CTC00E 133
CTC00E 134
CTC00E 139
CTC00E 140
CTC00E 141
CTC00E 144
CTC00E 165
CTC00E 165
CTC00H 96
CTC00H 97
GRA03E 207
GRA03E 210
GRA03E 243
GRA03E 243
GRA03E 243
GRA03E 243
GRA03E 243
GRA03E 249
GRA03E 565
GRA03E 565
GRA03E 565
GRA03E 565
GRA03E 565
GRA03E 592
GRA03E 651
GRA03E 652
JIS00H 496
JIS00H 511
JIS00H 512
MDL02C 4

MDL02C 5
MDL02C 0
MDL02C 0
MDL02C 1
MDL02C 387
MDL02C 388
SMR01W 291
SMR01W 586
UGT00GA 115
UGT00GA 115
UGT00GA 116
UGT00GA 116
UGT00GA 117
UGT00GA 118
UGT00GA 118
WDR01C 947
WMR00G 518
WMR00G 518
WMR00G 521
WMR00G 521
WMR00G 521
WMR00G 525
WMR00G 525
WMR00G 525
WMR00G 525
WMR00G 528
WMR00G 616
WMR00G 616
WMR00G 616
WMR00G 1024
WMR00G 1024
WMR00G 1055
WMR00G 1055
WMR00G 1055
WRG01G 631
WRG01G 646
WRG01G 790
WRG01G 791
WRG01G 791
WRG01G 791
WRG01G 792
WRG01G 792

Uitgegeven op 17 november 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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


