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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532724364, tot vaststelling van het subsidieplafond voor natuur- en landschapsbeheer voor
het jaar 2016 op grond van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer NoordHolland 2016-2021.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;
Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling subsidie Natuur- en Landschapsbeheer NoordHolland 2016-2021;
Besluiten:
Artikel 1
Gedeputeerde Staten stellen voor de Uitvoeringsregeling Natuur en landschapsbeheer NoordHolland 2016-2021 voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vast voor
continuering van natuurbeheer en voor nieuw natuurbeheer na functiewijziging, binnen
natuurterreinen door beheerders, voor subsidies als bedoeld in:
i. artikel 3.1.1, eerste lid, voor natuurbeheer,
ii. artikel 3.1.1, tweede lid, voor recreatiepakketten,
iii. artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a, voor toeslagen vaarland),
iv. artikel 3.2.1 voor monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein
aanwezig natuurbeheertype,
en ten behoeve van:
i. het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie
is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen
30 december 2015 en 31 december 2016;
ii. waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer, of
iii. het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een
subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of
functieverandering;
a.

b.

1

€ 318.000 per jaar voor terreinen welke zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk
Nederland, zoals dat voor de provincie Noord-Holland begrensd is in het vigerende
Natuurbeheerplan.
€ 0,- voor terreinen welke zijn gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.
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Artikel 2
Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021.
Artikel 3
De subsidies genoemd in artikel 1, worden uitsluitend verstrekt voor
zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2016.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 9 februari 2016.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 1 maart 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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