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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr.
992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep, activiteiten, subsidieplafonds,
aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2018 ten behoeve van de
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL 2016-2021) en de
Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Noord-Holland (SKNL)
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021
Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap NoordHolland;
Besluiten:
Hoofdstuk 1 Natuurbeheer binnen een natuurterrein
Paragraaf 1 doelgroep en activiteiten
Artikel 1 Natuur- en landschapsbeheer
Aan aanvragers die gecertificeerd zijn voor natuurbeheer, als bedoeld in artikel 2.1 en
artikel 2.9, lid 1 onder f van de SVNL 2016-2021, kan subsidie worden verstrekt voor
natuur en landschapsbeheer op beheertypen van beheereenheden genoemd in het
Natuurbeheerplan 2018.
Artikel 2 Aanvraag om wijziging in verband met gewijzigde beheertypen en toeslag
Begunstigden van een subsidieverleningsbeschikking op grond van de SVNL 2016-2021
die is ingegaan per 1 januari 2017 kunnen een aanvraag tot wijziging van die beschikking
of uitbreiding indienen voor de vanaf 2018 gewijzigde beheertypen en toeslag (nu
bijdrage), waarbij de tarieven zoals aangegeven in de kolom “tarieven 2017 ten behoeve
van herbeschikken” in bijlage 1 bij dit besluit, met ingang van 1 januari 2018 worden
toegepast.
Artikel 3 Subsidiabele onderdelen Natuurbeheerplan
1. Op grond van artikel 1.2, lid 2 onder b SVNL 2016-2021 komen de volgende onderdelen
voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:
a. het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals
aangegeven in het vigerende Natuurbeheerplan;
b. de inzet van gescheperde schaapkuddes op een natuurterrein;
c. voorzieningen voor het openstellen van een natuurterrein;
d. het beheer van natuurbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan
worden bereikt;
e. monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;
f. het beheer van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de
aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 in het Natuurbeheerplan.
2. Op grond van artikel 1.2, lid 2 onder b SVNL 2016-2021, komen de volgende onderdelen
voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:
1
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a. het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen N16.03,
N16.04, N17.05, N17.06 en L01.16.00 zoals aangegeven in het vigerende
Natuurbeheerplan;
b. voorzieningen voor het openstellen van een natuurterrein, de openstellingsbijdrage:
voorzieningen.
Paragraaf 2 subsidieplafond, verdeelcriteria en aanvraagperiode
Artikel 4 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor onderdelen als bedoeld in artikel 3 op terreinen die zijn
aangegeven op de beheertypekaart van het vigerende Natuurbeheerplan, bedraagt voor de
periode 2018-2022:
a. artikel 3 lid 1, onderdelen a t/m e (beheer, toeslagen, monitoring en opslag), € 286.000
per kalenderjaar, totaal € 1.716.000;
b. artikel 3 lid 1, onderdeel f (landschapselementen), € 200.000 per kalenderjaar, €
1.200.000 totaal;
c. artikel 3 lid 2, onderdelen a en b, € 45.000 per kalenderjaar, € 225.000 totaal.
Artikel 5 Verdeelcriteria
Aanvragen worden toegekend op volgorde van ontvangst.
Artikel 6 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 3 kunnen in de periode van 15 november
2017 tot en met 31 december 2017 worden ingediend bij de provincie Noord Holland,
Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.
Hoofdstuk 2 Natuurbeheer op agrarisch gebruikte gronden
Paragraaf 1 Subsidieplafonds collectief agrarisch natuurbeheer (SVNL 2016-2021)
Artikel 7 Beheer door een agrarisch collectief (ANLb2016)
Voor aanvragers als bedoeld in artikel 3.1 van de SVNL 2016-2021, aan wie al in 2016 een
subsidie voor agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van SVNL 2016-2021 worden
voor de periode 2018-2021, de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor agrarisch
natuurbeheer door een collectief, voor aanvullende subsidies als bedoeld in artikel 3.2
SVNL 2016-2021 voor leefgebieden met de aanduiding:
a. open grasland, open akkerland, droge dooradering of natte dooradering: € 165.000
per kalenderjaar, of € 660.000 totaal;
b. agrarisch water: € 42.000 per kalenderjaar, of € 168.000 totaal.
Artikel 8 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 7 kunnen in de periode vanaf de dag na
publicatie van deze openstelling tot en met 15 december 2017 ingediend worden bij de
Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.
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Paragraaf 2 Subsidieplafonds gecoördineerd agrarisch natuurbeheer (SVNL)
Artikel 9 Gecoördineerd agrarisch natuurbeheer (oude stijl)
Ten behoeve van begunstigden van op grond van de Uitvoeringsregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) verleende subsidies, waarvan de gesubsidieerde
activiteiten gedurende het jaar 2018 doorlopen, wordt voor gecoördineerd beheer als
bedoeld in artikel 4.1.1.1. SVNL ten behoeve van de agrarische beheerpakketten met de
aanduiding A01 of A02, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn
aangewezen voor gecoördineerd agrarisch natuurbeheer, alsmede in artikel 4.1.2.4, eerste
lid SVNL (toeslag gecoördineerd agrarisch natuurbeheer), het subsidieplafond voor het
jaar 2018 vastgesteld op € 111.000,-.
Artikel 10. Aanvraagperiode
Het beheerplan voor subsidiering als bedoeld in artikel 9 kunnen in de periode van 15
november 2017 tot 31 december 2017 door de coördinator ingediend worden bij de
Provincie Noord-Holland, sector BEL/GRN, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.
Hoofdstuk 3 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Paragraaf 1 Investeringssubsidie
Artikel 11 Grondslag voor subsidie
1. Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn
opgenomen in de ambitiekaart bij het vigerende Natuurbeheerplan.
2. Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking die noodzakelijk en adequaat
zijn in relatie tot het natuurdoel van de subsidie, zoals genoemd in artikel 8, lid 1 van
de SKNL:
a. kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering
heeft ondergaan (art. 8, lid 1 onder a);
b. kosten voor kwaliteitsimpuls bestaand natuurbeheertype, anders dan gelegen in
een Natura 2000 gebied (art. 8, lid 1 onder c);
c. kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, als
genoemd in de ambitiekaart (art. 8, lid 1 onder e).
Artikel 12 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 11 betreft voor 2018 per
onderdeel:
a. artikel 11 lid 2, onderdeel a, (inrichting na functiewijziging): € 1.825.000;
b. artikel 11 lid 2, onderdeel b, (inrichting bestaande natuur en landschapselementen):
€ 380.000;
c. artikel 11 lid 2, onderdeel c, (herinrichting bestaande natuur volgens ambitiekaart): €
0.
Paragraaf 2 Subsidie functieverandering
Artikel 13 Grondslag voor subsidie
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1. Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die
zijn opgenomen in de ambitiekaart bij het vigerende Natuurbeheerplan.
2. Voor subsidie komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van de
omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;
Artikel 14 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor waardedaling als bedoeld in artikel 13 bedraagt voor 2018
€ 2.375.000
Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening
Artikel 15 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode vanaf 1 januari 2018 tot 31 december
2018 ingediend worden bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001
DA te Haarlem.
Hoofdstuk 4 Tarieven
Artikel 16 tarieven begrotingsjaar 2018
1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL
2016-2021 zijn opgenomen in bijlagen 3 behorende bij dit besluit.
2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in
bijlage 2 van de SVNL 2016-2021 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL 2016-2021
zijn opgenomen in bijlage 5 behorende bij dit besluit.
4. De jaarvergoeding voor monitoring van natuurterreinen door gecertificeerde
beheerders is opgenomen in bijlage 7 bij dit besluit.
5. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten voor gecoördineerd agrarisch
natuurbeheer (oud stijl), opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL
2016-2021, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage
2, in euro’s per eenheid vastgesteld;
6. De jaarvergoeding voor de toeslagen bij agrarische beheerpakketten, wordt voor dit
begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro's per eenheid
vastgesteld.
7. De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van
artikel 14 SKNL bepaald op maximaal € 15.000,- per hectare.
8. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord-Holland, zoals die
luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies
die zijn verleent op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006
wordt verhoogd, bedraagt 0,32%
9. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL 2016-2021,
waarmee de tarieven in bijlage 1, 3, 5 en 7 worden verhoogd, bedraagt 3,93%.
Hoofdstuk 5 Voorbehouden
Artikel 17 Subsidiabele natuurterreinen
4
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De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 worden uitsluitend verstrekt voor zover
het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het vigerende Natuurbeheerplan.
Artikel 18 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische
Zaken
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die
onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken
zijn of worden goedgekeurd.
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 19 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 20 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2018
Haarlem, 3 oktober 2017
Gedeputeerde staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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Bijlage 1:

Stelsel Natuur en landschap
Tarieven natuurbeheer (per ha)
RVOIndexcode
code
7301 N01.01
Zee en wad
7302 N01.02
Duin- en kwelderlandschap

€ 0,36
€ 54,76

€ 0,36
€ 57,34

7303 N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 93,14

€ 96,72

7304 N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 70,19

€ 74,23

7311
7321
7331
7332
7333
7334
7341
7342

Rivier
Beek en bron
Kranswierwater
Zoete plas
Brak water
Afgesloten zeearm
Moeras
Gemaaid rietland
Veenmosrietland en
moerasheide
Trilveen
Hoogveen
Vochtige heide
Zwakgebufferd ven
Zuur ven of hoogveenven
Droge heide
Zandverstuiving
Strand en embryonaal duin
Open duin
Vochtige duinvallei
Duinheide
Schor of kwelder
Nat schraalland
Vochtig hooiland
Droog schraalland
Bloemdijk
Kruiden- en faunarijk grasland
Glanshaverhooiland
Zilt- en overstromingsgrasland
Kruiden- en faunarijke akker
Ruigteveld
Vochtig weidevogelgrasland
Wintergastenweide
Rivier- en beekbegeleidend bos
Hoog- en laagveenbos
Haagbeuken- en essenbos
Duinbos
Dennen-, eiken en beukenbos

€ 3,64
€ 73,93
€ 42,56
€ 42,86
€ 53,51
€ 0,36
€ 715,71
€ 475,04

€ 3,87
€ 76,19
€ 42,82
€ 43,13
€ 53,51
€ 0,36
€ 705,71
€ 485,34

€ 1.648,83

€ 1.614,62

€ 1.938,14
€ 145,16
€ 220,31
€ 54,38
€ 70,05
€ 146,31
€ 91,29
€ 7,85
€ 210,97
€ 951,63
€ 168,54
€ 103,64
€ 1.631,45
€ 947,16
€ 553,49
€ 1.468,17
€ 173,08
€ 362,09
€ 440,49
€ 701,79
€ 82,49
€ 511,41
€ 19,06
€ 31,56
€ 16,14
€ 47,84
€ 53,93
€ 84,74

€ 1.898,07
€ 150,09
€ 233,93
€ 55,60
€ 72,11
€ 155,79
€ 93,82
€ 8,75
€ 237,11
€ 981,86
€ 179,66
€ 110,83
€ 1.619,84
€ 969,46
€ 573,00
€ 1.766,85
€ 171,11
€ 371,87
€ 429,44
€ 713,69
€ 85,28
€ 536,93
€ 22,60
€ 33,58
€ 17,23
€ 51,28
€ 58,10
€ 90,58

N02.01
N03.01
N04.01
N04.02
N04.03
N04.04
N05.01
N05.02

7351 N06.01
7352
7353
7354
7355
7356
7361
7362
7381
7382
7383
7384
7391
7401
7402
7411
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7431
7432
7441
7442
7443
7451
7452
6

Tarieven 2017 Tarieven 2018
t.b.v.
herbeschikken

N06.02
N06.03
N06.04
N06.05
N06.06
N07.01
N07.02
N08.01
N08.02
N08.03
N08.04
N09.01
N10.01
N10.02
N11.01
N12.01
N12.02
N12.03
N12.04
N12.05
N12.06
N13.01
N13.02
N14.01
N14.02
N14.03
N15.01
N15.02
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N16.01
N16.02
N16.03
N16.04
N17.01
7482 N17.02
7483 N17.03
7484 N17.04
N17.05
N17.06

7

Droog bos met productie
(vervallen per 1-1-2018)
Vochtig bos met productie
(vervallen per 1-1-2018)
Droog bos met productie
Vochtig bos met productie
Vochtig hakhout en middenbos
(vervallen per 1-1-2017)
Droog hakhout
Park- en stinzenbos
Eendenkooi
Wilgengriend
(nieuw vanaf 1-1-2017)
Vochtig en hellinghakhout
(nieuw vanaf 1-1-2017)

€ 20,80
€ 40,29

€ 24,33
€ 43,77

€ 394,72
€ 243,47
€ 2.164,76

€ 401,13
€ 248,72
€ 2.169,72

€ 3.225,79

€ 3.269,03

€ 552,32

€ 565,43
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Bijlage 2

Stelsel Natuur en landschap
Tarieven agrarisch natuurbeheer

Tarieven 2018

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Tarief

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode ha / jr.

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

A01.01.03

Plas-dras

ha / jr.
€ 229,73
€ 229,73
ha / jr.

Plas-dras
A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1
augustus

€ 1.981,43

€ 758,50

Greppel plas-dras
A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1
augustus

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

€ 87,82

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

€ 108,41

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 100
broedparen

€ 129,84

A01.01.04b

€ 758,50

€ 69,17

Legselbeheer op bouwland en/of
grasland

€ 51,66

A01.01.04c1.ut Legselbeheer op grasland 150
broedparen plus maaitrappen

€ 316,31

A01.01.04c2.ut Legselbeheer op grasland 200
broedparen plus maaitrappen

€ 359,11

A01.01.04c3.ut Legselbeheer op grasland 300
broedparen plus maaitrappen
A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

8

€ 380,90
ha / jr.
€ 1.028,35
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A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

A01.02.01a1
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april te worden geploegd op
kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april te worden geploegd op
zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In
het derde of vierde jaar dient de gehele
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april te worden geploegd en
opnieuw ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01c2
(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In
het derde of vierde jaar dient de gehele
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april te worden geploegd en
opnieuw ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april worden geploegd en opnieuw

€ 2.138,73

9

€ 926,62
ha / jr.
€ 495,04
ha / jr.
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ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op kleigrond
A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 maart
en 15 april worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en
15 april te worden geploegd op
kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels:
Jaarlijks dient 20-50% van de
beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en
15 april te worden geploegd op
zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels:
In 3e en 4e jaar dient de gehele
beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en
15 april te worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels:
In 3e en 4e jaar dient de gehele
beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en
15 april te worden geploegd en opnieuw
ingezaaid met een in het
natuurbeheerplan voorgeschreven
zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter
breed. Tussen 15 april en 31 aug mag
max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn
met rijsporen …. Roulatie mogelijk op
klei

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter
breed. Tussen 15 april en 31 aug mag
max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn
met rijsporen …. Roulatie mogelijk op
zand

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en
overwinterende akkervogels

10

ha / jr.
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A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en
overwinterende akkervogels klei

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en
overwinterende akkervogels zand

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters, volvelds

€ 2.240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

ha / jr.

A01.03.01a

Ganzen op grasland

ten minste

€ 118,00

ten
hoogste

€ 725,81

ten minste

€ 73,00

ten
hoogste

€ 756,80

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

ha / jr.

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen
Maasplassen

A01.04

Insectenrijke graslanden

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer
Roerdal: basis

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer
Roerdal: plus

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

A02.01

Botanisch grasland

A02.01.01

Botanisch weiland

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

A02.01.03a

Botanische weiderand

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

€ 1.803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de
zes jaar graan

€ 149,63

Akker met waardevolle flora: Vier van de
zes jaar graan

€ 441,76

Akker met waardevolle flora: Vijf van de
zes jaar graan

€ 521,60

A02.02.01b
A02.02.01c

ha / jr.
€ 940,00
ha / jr.

ha / jr.
€ 0,00
ha / jr.

ha / jr.

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van
de zes jaar graan

€ 663,24

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van

€ 725,42

A02.02.02b
11

ha / jr.
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de zes jaar graan
A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van
de zes jaar graan

A02.02.03

Akkerflora randen

A02,02.03

Akkerflora randen

12

€ 766,50
ha / jr.
€ 1.652,31
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Bijlage 3a

Stelsel Natuur en landschap
Beheer landschapselementen (buiten
natuurterreinen)
Indexcode
Pakketomschrijving
L01.01
Landschapsbeheertype Poel en klein historisch
water
L01.01.00
Poel en klein historisch water - gemiddeld
L01.01.01b
Poel en klein historisch water < 175 m2
L01.01.01b
Poel en klein historisch water > 175 m2
L01.02
Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel
L01.02.00
L01.02.01
L01.02.02
L01.02.03
L01.03

Houtwal en houtsingel - gemiddeld
Houtwal en houtsingel
Hoge houtwal
Holle weg en graft
Landschapsbeheertype Elzensingel

L01.03.00
L01.03.01a
L01.03.01b
L01.03.01c
L01.04

Elzensingel bedekking - gemiddeld
Elzensingel bedekking 30-50%
Elzensingel bedekking >50-75%
Elzensingel bedekking >75%
Landschapsbeheertype Bossingel en bosje

L01.04.01
L01.05

Bossingel en bosje
Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg

L01.05.00
L01.05.01a
L01.05.01b
L01.06

Knip- en scheerheg - gemiddeld
Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus
Landschapsbeheertype Struweelhaag

L01.06.00
L01.06.01a
L01.06.01b
L01.07

Struweelhaag cyclus - gemiddeld
Struweelhaag cyclus 5-7 jaar
Struweelhaag cyclus >12 jaar
Landschapsbeheertype Laan

L01.07.00
L01.07.01a
L01.07.01b
L01.07.01c
L01.08

Laan - gemiddeld
Laan stamdiameter < 20 cm
Laan stamdiameter 20-60 cm
Laan stamdiameter > 60 cm
Landschapsbeheertype Knotboom

L01.08.00
L01.08.01a
L01.08.01b

Knotboom - gemiddeld
Knotboom stamdiameter < 20 cm
Knotboom stamdiameter 20-60 cm

13

Tarieven 2018
Eenheid

Tarief

per stuk
per jaar
€ 93,74
€ 65,39
€ 105,89
are per
jaar
€
€
€
€

27,57
26,66
33,28
31,52

€
€
€
€

90,20
44,31
69,91
98,47

100
meter per
jaar

are per
jaar
€ 19,34
100
meter per
jaar
€ 261,90
€ 271,68
€ 173,88
100
meter per
jaar
€ 221,45
€ 235,95
€ 164,26
100
meter per
jaar
€ 152,89
€ 59,99
€ 113,02
€ 254,75
per stuk
per jaar
€ 7,35
€ 2,46
€ 7,61
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L01.08.01c
L01.09

Knotboom stamdiameter > 60 cm
Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard

L01.09.01
L01.09.02.Z
L01.10

Hoogstamboomgaard
Halfstamboomgaard bij historische
boerderijen
Landschapsbeheertype Struweelrand

L01.10.01
L0.11

Struweelrand
Landschapsbeheertype Hakhoutbosje

L01.11.01a

Hakhoutbosje met langzaam groeiende
soorten
Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten
Landschapsbeheertype Griendje

L01.11.01b
L01.12
L01.12.01
L01.13
L01.13.01a
L01.13.01b
L01.13.01c
L01.13.02a

Griendje
Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire
bomen
Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

L01.14.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20
cm
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 2060 cm
Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60
cm
Leibomen bij historische boerderijen
Landschapsbeheertype Rietzoom en klein
rietperceel
Rietzoom 2-5 meter

L01.14.01b

Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel

L01.15

Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke
oever

L01.15.01
L02
L02.01

Natuurvriendelijke oever
Historische gebouwen en omgeving
Fortterrein

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

L02.03

Historische tuin

L03
L03.01.00

Aardwerk en groeve
Aardwerk en groeve

L01.13.02b
L01.13.02c
L01.13.03.Z
L01.14

L03.01.02.ZH Schurvelingen en zandwallen op Goeree
L04
14

Recreatieve landschapselementen

€ 9,64
hectare
per jaar
€ 1.618,31
€ 0,00
are per
jaar
€ 9,38
are per
jaar
€ 6,62
€ 12,27
are per
jaar
€ 23,00

100
meter per
jaar

per stuk
per jaar

€ 27,37
€ 37,26
€ 56,38
€ 4,38
€ 5,96
€ 9,02
€ 0,00

100
meter per
jaar
hectare
per jaar
100
meter per
jaar

€ 42,50
€ 640,67

€ 52,31
hectare
per jaar
hectare
per jaar
hectare
per jaar
hectare
per jaar
hectare
per jaar

€ 698,86
€ 31,29
€ 4.258,15

€ 966,27
€ 0,00
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L04.01.01

15

Wandelpad over boerenland

100
meter per
jaar

€ 84,32
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Bijlage 3b

Stelsel Natuur en landschap
Beheer landschapselementen
(binnen natuurterreinen)
Indexcode
Pakketomschrijving
Poel en klein historisch water L01.01.00
gemiddeld
Houtwal en houtsingel L01.02.00
gemiddeld
Elzensingel bedekking L01.03.00
gemiddeld
Bossingel en bosje
L01.04.00
(vervallen per 1-1-2017)
Knip- of scheerheg jaarlijkse
L01.05.00
cyclus - gemiddeld
L01.06.00
Struweelhaag
L01.07.00
Laan
L01.08.00
Knotboom - gemiddeld
L01.09.00
Hoogstamboomgaard
Bossingel
L01.16.00
(nieuw vanaf 1-1-2017)
L02.01
Fortterrein
L02.02
Historisch bouwwerk en erf
L02.03
Historische tuin
L03.01
Aardwerk en Groeve

16

Tarieven 2017 Tarieven 2018
t.b.v.
Eenheid herbeschikken
stuks

€ 128,73

€ 129,54

€ 2.997,32

€ 3.057,08

€ 95,00

€ 96,60

-

-

100 m

€ 210,45

€ 216,50

100 m
100 m
stuks
ha

€ 264,74
€ 259,23
€ 11,12
€ 1.684,50

€ 257,21
€ 264,45
€ 11,37
€ 1.705,31

ha

€ 1.518,56

€ 1.547,41

ha
ha
ha
ha

€ 688,09
€ 33,75
€ 4.238,72
€ 809,33

€ 709,31
€ 33,86
€ 4.351,97
€ 794,18

ha
100 m
ha
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Bijlage 5

Stelsel Natuur en landschap
Toeslagen natuurbeheer
RVOcode

7590

7841
8499
8494

17

IndexToeslagomschrijving
code
Recreatietoeslag
(vervallen per 1-1-2018)
Openstellingsbijdrage:
T6a
voorzieningen
(nieuw vanaf 1-1-2018)
Openstellingsbijdrage: toezicht
T6b
(nieuw vanaf 1-1-2018)
T5a
toeslag gescheperde kuddes hoog
T5b
toeslag gescheperde kuddes laag
T7
toeslag vaarland

Tarieven 2017
t.b.v.
herbeschikken

Tarieven 2018

-

-

€ 37,07

€ 37,18

€ 16,68

€ 16,73

€ 452,08
€ 277,80
€ 466,14

€ 439,59
€ 272,26
€ 467,63

2017

Bijlage 6

Stelsel Natuur en landschap
Toeslagen agrarisch natuurbeheer
Indexcode

Toeslagomschrijving

T1

Tarieven 2018
Eenheid

Tarief

Toeslag ruige mest rijland

ha / jr.

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

ha / jr.

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

ha / jr.

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de
rustperiode bij de weidevogelgraslanden
met een rustperiode (A01.01.01)

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15
juni naar 22 juni bij het kruidenrijk
weidevogelgrasland (A01.01.05a)

de vergoeding van
ha / jr.
het pakket
'weidevogelgrasland
met rustperiode' dat
qua rustperiode
overeenkomt met het
gevoerde last minute
beheer minus de
jaarvergoeding van
het onderliggende
beheerpakket
€ 162,04
ha / jr.
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Bijlage 7

Stelsel Natuur en landschap
Bijdrage monitoring per beheertype (ha/jr.)

Tarieven 2017
t.b.v.
herbeschikken

Tarieven 2018

Indexcod
e

beheertype

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 15,64
€ 9,48

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 8,52

N05.01

Moeras

€ 19,40

€ 23,65

N05.02

Gemaaid rietland

€ 11,79

€ 12,60

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 24,64

€ 26,33

N06.02

Trilveen

€ 21,14

€ 22,59

N06.03

Hoogveen

€ 28,57

€ 30,53

N06.04

Vochtige heide

€ 14,71

€ 15,72

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 91,59

€ 97,88

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 91,50

€ 97,77

N07.01

Droge heide

€ 13,54

€ 14,47

N07.02

Zandverstuiving

€ 13,54

€ 14,47

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 7,45

N08.02

Open duin

€ 19,60

€ 20,95

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 25,08

€ 26,80

N08.04

Duinheide

€ 13,54

€ 14,47

N09.01

Schor of kwelder

€ 17,48

€ 18,68

N10.01

Nat schraalland

€ 28,48

€ 30,43

N10.02

Vochtig hooiland

€ 20,67

€ 22,09

N11.01

Droog schraalland

€ 16,93

€ 18,09

N12.01

Bloemdijk

€ 15,08

€ 16,12

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 2,89

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 15,67

€ 16,74

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 17,48

€ 18,68

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 8,50

€ 9,08

N12.06

Ruigteveld

€ 4,80

€ 5,13

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 7,66

€ 8,19

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 18,08

€ 19,32

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 9,68

€ 10,34

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 16,32

€ 17,44

N15.01

Duinbos

€ 7,07

€ 7,55

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,07

€ 7,55

N16.03

Droog bos met productie
(nieuw vanaf 1-1-2018)

€ 4,74

€ 5,06

N16.04

Vochtig bos met productie
(nieuw vanaf 1-1-2018)

€ 4,74

€ 5,06

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos
(vervallen per 1-1-2018)

-
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€ 16,71
€ 10,13
€ 9,10

€ 7,96

€ 5,08
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N17.02

Droog hakhout

€ 2,87

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 2,87

N17.05

Wilgengriend (nieuw vanaf 1-1-2018)

€ 13,36

€ 14,27

N17.06

Vochtig en hellinghakhout (nieuw vanaf 1-12018)

€ 13,36

€ 14,27

20

€ 3,07
€ 3,07

2017

Bijlage 8
Vervallen

21
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Bijlage 9
Model overeenkomst voor vestiging kwalitatieve verplichting Kwaliteitsimpuls
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Holland, gevestigd te 2012 HR
Haarlem, Dreef 3, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondergetekende, hierna
te noemen de Provincie,
2. (naam rechtspersoon of organisatie)….., hierna te noemen begunstigde.
Overwegend dat bij besluit van (datum)….., kenmerk (nummer)…….., subsidie is verleend
op grond van het artikel 4:23 lid 3 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan
(naam)…….. voor het omzetten van landbouwgrond naar de ontwikkeling van het
natuurbeheertype (nummer en naar natuurdoeltype)…….. genoemd in natuurbeheerplan
201…, vastgesteld op (datum)……...
Overwegend dat deze overeenkomst voortvloeit uit de verplichting die in de
subsidieverlening, is neergelegd, dat er een overeenkomst tot stand dient te komen
tussen de Provincie en degene aan wie de grond toebehoort, waarin een kwalitatieve
verplichting wordt gevestigd ten aanzien van de desbetreffende landbouwgrond om deze
niet langer te gebruiken ten behoeve van de landbouw en datgene na te laten wat de
ontwikkeling of instandhouding van het betrokken natuurbeheertype op de
desbetreffende landbouwgrond in gevaar brengt of verstoord;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Voor de betekenis van de gehanteerde begrippen wordt aangesloten bij hetgeen in de
Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (hierna:
regeling) alsmede de Uitvoeringsregeling subsidie Natuur- en Landschapsbeheer NoordHolland hieromtrent is bepaald.
Artikel 2
De begunstigde is eigenaar van het terrein, kadastraal bekend onder (kadastrale perceel
nummers)…., met een totale grootte van (oppervlakte)…. hectare, hierna te noemen: het
terrein.
Artikel 3
a. De begunstigde richt het terrein in en houdt het voor onbepaalde tijd in stand,
conform het natuurbeheertype (nummer en naam natuurdoeltype)…… genoemd in
natuurbeheerplan 201.., vastgesteld op (datum)….;
b. De begunstigde laat al datgene na dat het gestelde onder a belemmert, bemoeilijkt of
verhindert;
c. De begunstigde gebruikt het terrein enkel voor de uitoefening van extensieve
landbouw indien dit in overeenstemming is met het natuurbeheertype (nummer en
naam natuurdoeltype)…., zoals bedoeld onder a;
22
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d. De begunstigde gebruikt het terrein enkel voor de ontwikkeling dan wel
instandhouding van het natuurbeheertype waarvoor subsidie is verleend op grond van
de regeling, of de ontwikkeling, dan wel instandhouding van een ander type natuur
voor zover Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hiervoor schriftelijk
toestemming hebben verleend.
Artikel 4
De begunstigde vestigt bij deze ten laste van het (deel van het) terrein zoals weergegeven
op bijgevoegde kaart voor de percelen genoemd in artikel 2, ten behoeve van de Provincie
een kwalitatieve verbintenis overeenkomstig artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek van
de inhoud, zoals hiervoor in artikel 3 is aangegeven.
Artikel 5
1. Indien de begunstigde één of meer der bepalingen van artikel 3 van deze akte niet
nakomt zal de Provincie eerst nakoming vorderen en pas daarna overgaan tot
ontbinding van deze overeenkomst.
2. Als de Provincie nakoming van deze overeenkomst vordert, stelt de provincie een
termijn waarbinnen begunstigde in staat wordt gesteld tot nakoming van de
overeenkomst te komen.
Begunstigde is alsdan verplicht om bij de niet-nakoming van één of meer der
bepalingen van artikel 3 van deze akte op eerste aanzegging de niet-nakoming te
staken en het terrein in de staat te herstellen waarin het verkeerde vóór de nietnakoming van één of meer der bepalingen van artikel 3 van deze kwalitatieve
verplichting, zulks op straffe van verbeurte van een boete dwangsom ten belope van
minimaal € 100,- en ten hoogste € 500,- vermenigvuldigd met het aantal hectares,
bedoeld in artikel 2 voor iedere week dat de begunstigde één of meer der bepalingen
van artikel 3 van deze overeenkomst niet naleeft.
3. Na de termijn, bedoeld in het tweede lid, kan de Provincie, indien de begunstigde niet
alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit deze akte, overgaan
tot invordering van de dwangsom, vermeerderd met de wettelijke rente.
4. Indien de begunstigde na de gestelde termijn als bedoeld in lid twee, één of meerdere
bepalingen uit artikel 3 niet nakomt kan de provincie de overeenkomst ontbinden. Zij
zal begunstigde hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte stellen, met daarbij de
opzegtermijn van 2 maanden, waarbinnen de begunstigde alsnog aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Hierbij blijft van kracht hetgeen in lid 3 is gesteld.
5. Als de Provincie de overeenkomst ontbindt naar aanleiding van niet-nakoming van één
of meer bepalingen van artikel 3 van deze akte door de begunstigde, is de
begunstigde gehouden het subsidiebedrag als bedoeld in de subsidieverlening, met
kenmerk (nummer)…. d.d. (datum)…., voor het terrein bedoeld in artikel 2, ten behoeve
van de Provincie, vermeerderd met wettelijke rente, terug te betalen. Daarenboven kan
de provincie een boete opleggen tot maximaal 100% van het subsidiebedrag.
6. Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom, bedoeld in het tweede lid en de
boete, bedoeld in het vijfde lid, wordt rekening gehouden met de ernst van de nietnakoming van de overeenkomst.
7. De wettelijke rente, bedoeld in het derde dan wel vijfde lid wordt berekend vanaf de
dag dat begunstigde in gebreke is gesteld.
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Artikel 6
De provincie en de begunstigde kunnen beiden de andere partij verzoeken de gevolgen
van de overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet
mag verwachten. In geval van een beroep door een van de partijen op dit artikel wordt
voor de toepassing van het artikel aansluiting gezocht bij artikel 6:258 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 7
De Provincie en de begunstigde komen overeen dat de overeengekomen verplichtingen
om te dulden of niet te doen ten aanzien van het terrein zullen overgaan op diegenen die
het desbetreffende goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen en dat mede gebonden
zullen zijn degenen, die van de rechthebbende op het desbetreffende goed een recht tot
gebruik van het goed zullen verkrijgen. De Provincie en de begunstigde machtigen
elkander over en weer om de inhoud van deze akte daartoe als beding in de zin van artikel
252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek in te schrijven in de desbetreffende (openbare) registers
op de wijze, zoals de toepasselijke wetten dit voorschrijven. De kosten van het opmaken
van deze notariële akte en van de inschrijving in de openbare registers zijn ten laste van
de Provincie. Deze volmacht is als onderdeel van deze overeenkomst en als mede ten bate
van de gemachtigde van de Provincie gemaakt onherroepelijk en vervalt niet door
overlijden of onbekwaamheid van de begunstigde of beperkt gerechtigde.
Artikel 8
Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze akte zullen worden beslecht door
de bevoegde burgerlijk rechter.
Artikel 9
Deze kwalitatieve verplichting gaat in op (datum)….
ONDERTEKENING
1.
Aldus door Provincie getekend te ________________________________ op __________ 201..
_______________________
Naam:
Functie:
conform het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de
dato ♦♦ met nummer ♦♦,

2.

Aldus door Begunstigde getekend te ________________________________ op __________
201..

_______________________
Naam:
(Functie):
24

__________________________
Naam:
(Functie):
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Uitgegeven op 11 oktober 2017

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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