
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 24 februari 2009, 
nr. 2009-8130, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling subsidie weidevogels 
Noord-Holland 2009.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 24 februari 2009, onder nr. 5 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het gewenst is om de regeling 
Subsidiecriteria weidevogels Noord-Holland 
2008 om te vormen tot een uitvoeringsregeling 
en op enkele onderdelen te actualiseren;

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de navolgende Uitvoe-
ringsregeling subsidie weidevogels Noord-
Holland 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling en de bijlagen wordt verstaan 
onder:
a  ondernemer: ondernemer van een bedrijf 

waarop de landbouw wordt uitgeoefend; 
b  terrein: een in de provincie Noord-Holland 

gelegen gebied, niet zijnde een erf of tuin, 
geheel of ten dele bestaande uit bos, natuur-
terrein, landbouwgrond, dan wel ten dele 
bestaand uit water, dat niet wordt doorsne-
den door: 

 i  wegen breder dan 5 meter, 
 ii  waterlopen die op enig punt breder zijn 

dan 25 meter, 
 iii  een dubbelsporige spoorlijn, of 
 iv  een geëlektrificeerde spoorlijn,  

en ten hoogste tot een oppervlakte van  
1% van het gebied bestaat uit bebouwing; 

c  landbouwgrond: grond waarop ten minste 
vanaf 31 juli 1992 enige vorm van akkerbouw, 
weidebouw, veehouderij, pluim veehouderij, 
tuinbouw – daaronder begrepen fruitteelt en 

het kweken van bomen, bloemen en bloem-
bollen – en elke andere vorm van bodemcul-
tuur hier te lande, met uitzondering van 
bosbouw, wordt bedreven, of gronden die uit 
productie zijn genomen in het kader van de 
Beschikking ter zake van het uit productie 
nemen van bouwland of de Regeling GLB-
inkomenssteun 2006; 

d  verworven natuur: grond die uit landbouw-
kundige productie is genomen en is begrensd 
volgens vigerende begrenzingenkaart EHS; 

e  niet verworven natuur: grond die niet uit 
landbouwkundige productie is genomen, 
maar die wel is begrensd volgens vigerende 
begrenzingenkaart EHS; 

f  weidevogelstrook: een specifiek voor weide-
vogels aangelegde strook in bouwland, 
bestaande uit een ingezaaid mengsel van 
polvormende en/of wilde inheemse planten;

g  vluchtstrook: een specifiek voor weidevogels 
niet of later gemaaid strook grasland;

h  vaarland: agrarisch land dat alleen per vaar-
tuig bereikt kan worden.

i  kuikenland: land dat na 1 juni wordt gemaaid, 
al dan niet met voorbeweiding, dan wel 
vluchtstroken, dan wel extensief beweid land; 

j  natuurgebied: gebied dat als zodanig is 
begrensd in een natuurgebiedsplan als 
bedoeld in in artikel 13 van de Subsidie-
regeling natuurbeheer 2000 van de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

k  beheereenheid: oppervlakte-eenheid binnen 
een terrein waarop een beheer- of landschaps-
pakket ontwikkeld of in stand gehouden 
wordt; 

l  ILG-regio: een van de regio’s Texel, Kop van 
Noord-Holland, West-Friesland, Laag-
Holland, Amstel-, Gooi- en Vechtstreek, Zuid 
West/Rijnland en Noord-Kennemerland;

m  GVE: grootvee-eenheden, berekend door omre-
kening aan de hand van de tabel van Verorde-
ning (EEG) nr. 2078/92, betreffende land-
bouwproductiemethoden die verenigbaar zijn 
met de eisen inzake milieubescherming, en 
betreffende natuurbeheer (Pb EG 1992, L 215); 
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n   Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit; 

o  SAN-beschikking: subsidieverstrekking op 
grond van de Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer Noord-Holland; 

p   SN-beschikking: subsidieverstrekking op 
grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 
Noord-Holland;

Artikel 2 Doelgroep en activiteiten
1  Subsidie voor de activiteiten genoemd in 

bijlage 1 van deze regeling die plaatsvinden 
in een weidevogelleefgebied dat is aangeduid 
op de kaart opgenomen als bijlage 2 van deze 
regeling, wordt uitsluitend verstrekt aan 
natuurlijke personen en rechtspersonen die 
een terrein in beheer of eigendom hebben. 

2  Subsidie voor het opstellen van een gebieds-
gericht weidevogelplan, het houden van een 
nulmeting daartoe en het laten uitvoeren 
van een weidevogeltoets wordt uitsluitend 
verstrekt aan rechtspersonen die een terrein 
in beheer of eigendom hebben en agrarische 
natuurverenigingen.

3  Het gebiedsgericht weidevogelplan dient:
 a   ten minste 100 ha te omvatten;
 b  te bestaan uit ten minste één kern die 

als weidevogelleefgebied aangemerkt 
staat op de kaart opgenomen als bijlage 
2, waarbij geldt dat van deze kern ten-
minste 100 ha samenhangend is, waar-
van ten hoogste 50% vroeg gemaaid  
(= voor 1 juni) mag worden, de andere 
50% van het gebied bestaat uit kuiken-
land;

 c   door een instituut beoordeeld te zijn op 
grond van een gevalideerde toets;

 d  minimaal het volgende aan te geven:
  1°   het oppervlak kuikenland in het 

gebied, de ambities voor de toekomst 
en de hiertoe te nemen maatregelen;

  2°   het oppervlak goed broedgebied in het 
gebied, de ambities voor de toekomst 
en de hiertoe te nemen maatregelen;

  3°   een toekomstperspectief op het gebied 
voor de komende 7 jaar;

  4°   een schets van de manier waarop de 
openheid van het landschap gewaar-
borgd wordt en

  5°   indien van toepassing, een schets van 
de predatieproblemen in het gebied, 
inclusief cijfermatige onderbouwing 
van de predatiegevoeligheid, alsmede 
een visie op de hiertegen mogelijk te 
nemen maatregelen. 

4  Subsidie voor het coördineren van aanvragen 
van natuurlijke personen wordt uitsluitend 
verstrekt aan rechtspersonen die een terrein 
in beheer of eigendom hebben en agrarische 
natuurverenigingen. 

Artikel 3 Aanvraag voor subsidieverlening en 
subsidievaststelling 
1   Aanvragen om subsidieverlening worden in 

behandeling genomen indien is voldaan aan 
de volgende voorwaarden:

 a   de aanvragen dienen door gedeputeerde 
staten te zijn ontvangen uiterlijk twee 
weken na publicatie in het Provinciaal 
Blad van elk jaar;

 b  de subsidieaanvraag wordt ingediend 
door middel van toezending van een aan-
vraagformulier opgenomen als bijlage 3 
dat door de aanvrager volledig wordt 
ingevuld en wordt voorzien van de in dat 
formulier gevraagde bijlagen. 

2   Indien een aanvraag onvolledig is, stellen 
gedeputeerde staten de aanvrager in de 
gelegenheid de aanvraag binnen twee weken 
aan te vullen. 

3  Aanvragen van natuurlijke personen voor 
subsidies voor activiteiten genoemd in 
bijlage 1 kunnen namens hen door de agrari-
sche natuurverenigingen worden gedaan. 

4  Aanvragen om vaststelling van de subsidie 
dienen door gedeputeerde staten te zijn 
ontvangen binnen twee weken na afronding 
van de activiteiten, uiterlijk voor 1 oktober 
van het jaar waarvoor subsidie is verleend.

5   Het in het vierde lid genoemd tijdstip is 
16 november voor zover het betreft activiteiten 
als bedoeld in bijlage 1, onderdelen K, M en U. 

Artikel 4 Beslistermijnen Gedeputeerde 
Staten 
1  Gedeputeerde staten beslissen over de aan-

vraag tot verlening van de subsidie binnen 
acht weken na afloop van de in artikel 3, 
eerste lid, onderdeel a, genoemde termijn.

2  Gedeputeerde staten beslissen over de aan-
vraag tot vaststelling van de subsidie binnen 
twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. 

3   Gedeputeerde staten kunnen een beslissing 
eenmaal voor ten hoogste 5 weken verdagen. 

Artikel 5 Weigeringsgronden 
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien 
de aanvrager:
 a  reeds via Natuurlijk Platteland Nederland 

in aanmerking komt voor een vergoeding 
voor de betreffende maatregel in het 
kader van de pilots Nederland Weidevogel 
Rijk; 

 b  met de activiteiten is begonnen voordat 
de ontvangstbevestiging van de subsidie-
aanvraag is ontvangen. 

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van 
verdeling 
1   Gedeputeerde staten kunnen per ILG-regio 

een subsidieplafond vaststellen.
2  Aanvragen om subsidieverlening als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, worden door gedepu-
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teerde staten per ILG-regio in aflopende 
volgorde gerangschikt op een prioriteiten-
lijst. 

3  De volgorde waarin de in het vorige lid 
bedoelde aanvragen op de prioriteitenlijst 
worden gerangschikt, wordt bepaald door de 
mate van dichtheid van weidevogels in 
weidevogelleefgebieden zoals is aangegeven 
op de in bijlage 4 opgenomen kaarten.

4  De in het tweede lid bedoelde aanvragen 
worden naar de volgorde op de prioriteiten-
lijst gehonoreerd.

5  Indien na de in het vorige lid bedoelde 
besluitvorming een subsidieplafond niet is 
bereikt, wordt het resterende bedrag gelijke-
lijk verdeeld over de ILG-regio’s en wordt met 
inachtneming van het derde en vierde lid 
beslist op niet gehonoreerde aanvragen. 

6  Aanvragen om subsidieverlening als bedoeld 
in artikel 2, tweede en vierde lid, worden 
behandeld op volgorde van ontvangst. 
Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft 
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als 
datum van ontvangst van de aanvraag de 
datum waarop de aangevulde aanvraag is 
ontvangen.

Artikel 7  Berekening van de subsidie 
1    Subsidie wordt in ieder geval niet verstrekt 

voor kosten: 
 a  die uit anderen hoofde zijn of worden 

gesubsidieerd; 
 b  voor haalbaarheidsonderzoeken; 
 c  die bestaan uit verrekenbare of compen-

sabele belastingen, heffingen of lasten; 
 d  van rente, bankdiensten, financierin-

gen, gerechtelijke procedures, boetes of 
sancties. 

2  De subsidie voor de activiteiten genoemd in 
bijlage 1, onderdelen K, L, M en N, bedraagt 
60% van de subsidiabele kosten van deze 
activiteiten. 

3   De subsidie voor de overige activiteiten 
genoemd in bijlage 1 wordt berekend op basis 
van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij in 
die bijlage standaardvergoedingen zijn 
vermeld. 

4  De subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede 
en vierde lid, bedraagt 100% van de werkelijk 
gemaakte kosten.

Artikel 8 Verplichtingen van de 
subsidieontvanger 
1  De ontvanger van subsidie voor de activiteit 

genoemd in bijlage 1, onderdeel A, is ver-
plicht aan de agrarische natuurvereniging 
waarvan de ontvanger lid is, voor 15 juli van 
het betreffende jaar minimaal eenmaal per 
maand te melden van welke soorten weide-
vogels hoeveel nesten op de opgegeven perce-
len zijn gevonden.

2  Indien de subsidieontvanger geen lid is van 
een agrarische natuurvereniging, mag de 
melding in afwijking van het eerste lid 
geschieden aan gedeputeerde staten.

Artikel 9 Intrekking en terugvordering 
1  De subsidieverlening of subsidievaststelling 

kan worden gewijzigd of worden ingetrokken 
voor zover subsidieverstrekking in strijd zou 
zijn, respectievelijk is, met verplichtingen 
die ingevolge een verdrag voor de provincie 
gelden. 

2  Bij de vaststelling, intrekking of wijziging 
kan worden bepaald, dat over onverschul-
digd betaalde subsidiebedragen een rente-
vergoeding verschuldigd is.

Artikel 10 Toezichthouders 
Gedeputeerde staten kunnen als toezichthouders 
belast met de naleving van het bepaalde in deze 
regeling overeenkomstig artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, ambtenaren aan-
wijzen van de Dienst Regelingen, de Dienst 
Landelijk Gebied of van de Algemene Inspectie-
dienst van het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 11 Intrekking regeling
De regeling Subsidiecriteria weidevogels Noord-
Holland 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoerings-
regeling subsidie weidevogels Noord-Holland 
2009.

Artikel 13 Datum inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op de dag na 
publicatie in het provinciaal blad.

Artikel 14 Vervaldatum 
Deze regeling vervalt op 31 december 2011. 

Haarlem, 24 februari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

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

Uitgegeven op 27 februari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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