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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 4 oktober 2011,
nr. 2011/34744, tot wijziging van de
subsidieplafonds voor het begrotings
jaar 2011, ten behoeve van:
de Uitvoeringsregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Noord-Holland,
de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur & Landschap Noord-Holland,
zoals
• op 5 oktober 2010 vastgesteld, nr. 2010/52917
en gepubliceerd op 21 oktober 2010, PB
2010/121,
• op 19 oktober 2010 vastgesteld, nr. 2010/61349,
en gepubliceerd op 21 oktober 2010, PB
2010/118

beheer op die terreinen waarvoor een
beschikking tot subsidieverlening is
afgegeven door de Minister op basis van
de Subsidieregeling agrarisch natuur
beheer, die afloopt in de periode vanaf
31 december 2009 tot en met 30 november
2011. (Dit subsidieplafond is beschikbaar
voor beheer in het jaar 2011);

B	Het wijzigen van het openstellingsbesluit
SNL 2011, kenmerk 2010/52917 van 5 oktober
2010, artikel I, onder A, lid 2,:
2

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93
van de Wet inrichting landelijk gebied;
Gelet op artikel 1:3 van de Uitvoeringsregeling
Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap NoordHolland;
Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

A	Het wijzigen van het openstellingsbesluit
SNL 2011, kenmerk 2010/52917 van 5 oktober
2010, artikel I, onder A, lid 1 onder a:
1

1

 oor de Uitvoeringsregeling Natuur- en
V
Landschapsbeheer Noord-Holland worden
voor het begrotingsjaar 2011 de volgende
subsidieplafonds vastgesteld (agrarisch
natuurbeheer):
a Continuering individueel: € 30.215,- voor
subsidies als bedoeld in artikel 4.1.1.1.
(agrarisch natuurbeheer) ten behoeve van
de agrarische beheertypen en voor
subsidies als bedoeld in artikel 5.1.1.1,
eerste lid, onderdeel b  (landschapsbeheer
buiten natuurterreinen) ten behoeve van
de beheerpakketten landschap, ten
behoeve van het voortzetten van het

 oor de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls
V
Natuur & Landschap Noord-Holland worden
voor het begrotingsjaar 2011 de volgende
subsidieplafonds vastgesteld:
a € 310.000,- voor subsidies als bedoeld in
artikel 8 (investeringssubsidie of inrich
tingssubsidie) (Dit subsidieplafond is
beschikbaar voor verplichtingen aan te
gaan in 2011).
b € 190.000,- voor subsidies als bedoeld in
artikel 15 (functieverandering), waar
beheertypen zullen worden gerealiseerd
als genoemd in het Natuurbeheerplan en
gelegen binnen de EHS. (Dit subsidie
plafond betreft verplichtingen op jaar
basis, die in 2011worden aangegaan).

C	Het wijzigen van het openstellingsbesluit
SNL 2011, kenmerk 2010/52917 van 5 oktober
2010, artikel I, onder A, lid 3:
3

 oor Uitvoeringsregeling Natuur- en Land
V
schapsbeheer provincie Noord-Holland
worden voor het begrotingsjaar 2011 de
volgende subsidieplafonds vastgesteld (nietagrarisch natuurbeheer), voor zowel nieuw
beheer als continuering en voortijdige over
stap van PSN of SN: € 4.297.000,- voor subsi
dies als bedoeld in artikel 3.1 (natuurbeheer),
voor het recreatiepakket als bedoeld in art.
3.6, eerste lid onderdeel b, voor de toeslagen
als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid onder
deel a (vaarland) en b (schaapskuddes) en voor
subsidies als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste
lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen
natuurterreinen),
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t en behoeve van het van het beheer op die
terreinen waarvoor een beschikking tot
subsidieverlening is afgegeven door de
Minister op basis van de Subsidieregeling
natuurbeheer 2000, die afloopt in de
periode vanaf 31 december 2010 tot en met
30 november 2011 en ten behoeve van
aanvragen in het kader van artikel 12.3,
eerste lid (overstap van PSN of SN naar
SNL-natuur of
voor zover het terreinen betreft waarvoor
reeds een subsidiefunctieverandering is
verstrekt of waarvoor reeds inrichtings
subsidie op grond van de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000, de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer Noord-Holland of
de Subsidieregeling natuurbeheer NoordHolland werd verstrekt of voor zover het
terreinen betreft waarvoor reeds een
beheers- of landschapssubsidie op grond
van de Subsidieregeling agrarisch natuur
beheer een beschikking tot subsidieverle
ning is afgegeven die uiterlijk 30 novem
ber 2011 afloopt of voor zover het nog een
andere aanvrager betreft als onder a.
(Dit subsidieplafond geldt voor beheer in
een periode van 1 jaar).

D	Het wijzigen van het openstellingsbesluit
SNL 2011, kenmerk 2010/61349 van 19
oktober 2010, artikel 1:
1

Voor subsidies als bedoeld in hoofdstuk 6 van
de Uitvoeringsregeling Natuur en
Landschapsbeheer Noord-Holland wordt voor
het begrotingsjaar 2011 het subsidieplafond
vastgesteld op: € 917.427,–
(Dit subsidieplafond geldt voor organisatie
kosten gedurende twee jaar).

Haarlem, 4 oktober 2011.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 13 oktober 2011.
Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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