
 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

Overwegende dat: 

 

de subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Flevoland 2010 

het mogelijk maakt dat een subsidie natuurbeheer voor een gecertificeerde begunstigde 

wordt verhoogd met een vergoeding voor de monitoring van de kwaliteit; 

 

deze subsidieverordening voorschrijft dat de monitoring wordt verricht overeenkomstig een 

door Gedeputeerde Staten vastgesteld monitoringsprogramma; 

 

het gelet hierop gewenst is dat Gedeputeerde Staten dit monitoringsprogramma 

vaststellen; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.2.3 eerste lid van de Subsidieverordening natuur en 

landschapsbeheer Flevoland 2010, 

 

                                              BESLUITEN: 

 

vast te stellen het  navolgende : 

 “Monitoringsprogramma van het subsidiestelsel Natuur en Landschap in Flevoland” 

 

A. Monitoringsvergoeding: voor wie 

1. Agrarisch natuurbeheer:  

Een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer  draagt er zorg voor dat door of 

vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op 

de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt verstrekt; 

 

2. Natuurbeheer 

a. Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer draagt er zorg voor dat door of vanwege 

Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het 

natuurterrein waarvoor subsidie wordt verstrekt, tenzij de subsidieontvanger een 

gecertificeerde begunstigde is 

b. Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer die tevens gecertificeerde begunstigde is, 

draagt zorg voor de uitvoering van monitoringswerkzaamheden, voor zover subsidie wordt 

verstrekt voor de monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig 

natuurbeheertype. Er kan alleen een vergoeding worden aangevraagd voor monitoring voor 

gebieden binnen de EHS. 

 

3. Landschapbeheer 

Een ontvanger van een subsidie landschapbeheer ontvangt geen vergoeding voor 

monitoringswerkzaamheden.  

 

B. Eisen Monitoring 

- De monitoring vindt plaats in overeenstemming met het monitoringssysteem dat 

ontwikkeld is voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. 
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- De aanvrager geeft als onderdeel van de subsidieaanvraag in een monitoringsplan aan 

welke gebieden en beheertypen in welk jaar gemonitord worden en op welk onderdeel  

(structuur, biotisch). 

 

- De aanvrager geeft in een monitoringsplan tevens aan voor welke gebieden en 

beheertypen wel beheersubsidie wordt ontvangen maar geen monitoring wordt uitgevoerd 

en motiveert dit. 

 

- De aanvrager rapporteert jaarlijks over de voortgang van de monitoringsactiviteiten. Deze 

voortgangsrapportage dient jaarlijks uiterlijk 1 december bij de provincie te zijn 

aangeleverd. 

 

-  De monitoringsgegevens moeten in de NDFF worden ingevoerd. Aan het einde van de 

aanvraagperiode moeten alle verzamelde gegevens in het NDFF te vinden zijn.  

  

- De monitoringsgegevens worden tevens digitaal bij de provincie aangeleverd. Aan het 

einde van de aanvraagperiode moet de provincie beschikking hebben over alle verzamelde 

gegevens. 

 

- De gegevens zullen eigendom worden van de provincie. 

 

- De aanvrager levert een bijdrage aan de kwaliteitsbeoordeling door middel van het 

bepalen van de biotische kwaliteit en de kwaliteit van de structuur per rapportagegebied. 

Deze beoordeling vormt een onderdeel van de beoordeling van de totale natuurkwaliteit 

per rapportagegebied  welke door de provincie wordt uitgevoerd.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 oktober 2013,  

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

de secretaris,   de voorzitter, 

 

 

 


