pb 24-2002
Integrale tekst van de Deelverordening ecologisch beheer Noord-Holland 1998 (PB 1997/64-XVI), zoals deze luidt na wijziging door
Provinciale Staten d.d. 11 maart 2002, besluitnummer 14.
Provinciale staten van Noord-Holland;
overwegende, dat het wenselijk is om een verantwoord ecologisch beheer van terreinen die zijn
gelegen buiten traditionele natuurgebieden, relatienotagebieden en
natuurontwikkelingsprojecten te stimuleren;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening ecologisch beheer Noord-Holland 1998.
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
terrein: een gebied, inclusief daarin gelegen objecten, dat vanwege zijn gesteldheid van
ecologisch belang is of kan worden gemaakt;
b
ecologisch beheer: een samenhangend stelsel van maatregelen dat tot doel heeft de natuurlijke
gesteldheid van een terrein te behouden, te herstellen of te ontwikkelen;
c
traditioneel natuurgebied: een gebied dat wordt beheerd door een privaatrechtelijke rechtspersoon
die krachtens zijn statuten als doel heeft het beheer of de duurzame instandhouding van
natuurgebieden of dat door een publiekrechtelijk lichaam wordt beheerd overeenkomstig
hetzelfde doel;
d
relatienotagebied: een gebied dat is begrensd in een door gedeputeerde staten vastgesteld
beheersplan op grond van de Regeling beheersovereenkomsten;
e
Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling: Regeling beheersovereenkomsten en
natuurontwikkeling 1995, vastgesteld door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(Stcrt. 1995, nr. J. 956485);
f
natuurontwikkelingsproject: een project, inclusief het eventueel daarbij behorende
aankoopgebied, waarvan de begrenzing door gedeputeerde staten is vastgesteld op grond van de
Regeling begrenzing natuurontwikkelingsprojecten.
g
beheersgebied: een gebied dat is begrensd in een door gedeputeerde staten vastgesteld
beheersgebiedsplan op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 1999, nr.
252).
Algemene bepalingen
Artikel 2
Lid 1
Provinciale staten stellen jaarlijks vóór 1 november het Provinciaal Meerjaren Programma
Landelijk Gebied vast.
Lid 2
Het programma, bedoeld in lid 1, bevat in ieder geval het beleid voor het komende jaar voor
een of meer onderdelen van het ecologisch beheer.
Lid 3
Het programma, bedoeld in lid 1, bevat voorts, in aanvulling op de criteria als bedoeld in
artikel 5, 6 en 7, de criteria en de prioriteitsstelling voor subsidieverstrekking op basis
van deze verordening.

Doelstelling
Artikel 3
Subsidie op basis van deze verordening wordt uitsluitend verstrekt ter bevordering van een
verantwoord ecologisch beheer.
Doelgroep
Artikel 4
Lid 1
Een subsidie als bedoeld in artikel 6, onder a, b of c, kan uitsluitend worden verstrekt aan
een natuurlijke of rechtspersoon.
Lid 2
Een subsidie als bedoeld in artikel 6, onder d, kan uitsluitend worden verstrekt aan een
natuurlijke of rechtspersoon, onder wiens verantwoordelijkheid de bedoelde voorlichting zal
worden gegeven.
Subsidiecriteria
Artikel 5
Lid 1
Voor subsidie komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die naar het oordeel van
gedeputeerde staten ten goede komen aan:
a
de natuurlijke gesteldheid van het betreffende terrein of de daarin voorkomende
bestaansvoorwaarden voor flora en fauna;
b
het specifieke karakter, de biologische verscheidenheid en de kwaliteit van het ter
plaatse aanwezige landschap;
c
de kennis over of de interesse voor ecologisch beheer die is gericht op het initiëren of
het tot stand komen van activiteiten ter zake.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 6
Gedeputeerde staten kunnen uitsluitend subsidie verstrekken voor aanvaardbaar geachte kosten
van:
a
het opstellen van inrichtings- of beheersplannen, waaronder mede begrepen het hiervoor
benodigde onderzoek;
b
het treffen van inrichtingsmaatregelen en het verrichten van hiermee samenhangende
werkzaamheden, waaronder mede begrepen het verrichten van achterstallig onderhoud;
c
het verrichten van reguliere onderhoudswerkzaamheden;
d
het geven van voorlichting over of het coördineren, begeleiden of stimuleren van
ecologisch beheer.
Weigeringsgronden
Artikel 7
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
de kosten betrekking hebben op activiteiten die worden uitgevoerd in of ten behoeve van
terreinen die liggen in traditionele natuurgebieden, relatienotagebieden,
natuurontwikkelingsprojecten of beheersgebieden, tenzij voor de activiteiten in
relatienotagebieden of beheersgebieden geen vergoeding of subsidie kan worden verkregen op
grond van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling respectievelijk de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;
b
met de activiteiten, waarop de aanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat op de
aanvraag is beslist.
De aanvraag om subsidie
Artikel 8
Voor zover de aanvraag, bedoeld in artikel 10, lid 1, van Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998, die betrekking heeft op de gevallen genoemd in artikel 6, onder a, b, of c,
wordt ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon niet zijnde de eigenaar, dient deze
aanvraag mede te zijn ondertekend door de eigenaar.

Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 9
Lid 1
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de
aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de dag waarop de aanvraag is aangevuld.
Lid 2
Bij het beslissen op een aanvraag om subsidie nemen gedeputeerde staten voorts de criteria,
de prioriteitsstelling en de subsidiepercentages in acht die zijn opgenomen in het programma,
bedoeld in artikel 2, lid 1.
Vorm van de subsidie
Artikel 10
Lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
Lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 11
Lid 1
Een subsidie in de kosten als bedoeld in artikel 6, onder a of b, bedraagt:
a
maximaal 50% indien de subsidie wordt verstrekt aan een publiekrechtelijke
rechtspersoon;
b
maximaal 100% indien de subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijke of
privaatrechtelijke rechtspersoon.
Lid 2
Een subsidie in de kosten als bedoeld in artikel 6, onder c, bedraagt:
a
maximaal 25% indien de subsidie wordt verstrekt aan een publiekrechtelijke
rechtspersoon;
b
maximaal 100% indien de subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijke of
privaatrechtelijke rechtspersoon.
Lid 3
Een subsidie in de kosten als bedoeld in artikel 6,
onder d, bedraagt maximaal 100%.
Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
Artikel 12
De subsidie-ontvanger is verplicht binnen één jaar na de datum van het besluit tot
subsidieverstrekking de activiteiten uit te voeren.
Artikel 13
De subsidie-ontvanger is verplicht er zorg voor te dragen dat de terreinen en gebieden die
bij subsidieverstrekking op basis van deze verordening betrokken zijn, vrij toegankelijk zijn
voor het publiek.
De subsidievaststelling
Artikel 14
Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998 dient een verantwoording van de gemaakte kosten te worden overgelegd.

Lid 2
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat een accountantsverklaring moet worden overlegd.
Slotartikelen
Artikel 15
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere bepalingen van
deze verordening.
Artikel 16
De Subsidieverordening Ecologisch Beheer wordt ingetrokken.
Artikel 17
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening ecologisch beheer Noord-Holland 1998.
Artikel 18
Deze verordening vervalt op 1 januari 2006.

Haarlem, 3 november 1997
Provinciale Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 24 november 1997.
De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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