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«naam_aanvrager»
«organisatienaam»
«persoonsnaam»
«lokalenaam»
«adressering»
«plaatsnaam»

Onze referentie
GB-«pcode»
«aanvraagnummer»-1
Bijlagen
<<aantal bijlagen>>
Relatienummer
«brsnummer»

Datum
Betreft Beslissing op gebiedsaanvraag subsidie agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (SNL) 2016

KvK-nummer of BSN
«bsn_kvk_nummer»

Geachte heer/mevrouw,
U heeft op «datum_ontvangst» namens [naam collectief] subsidie
aangevraagd voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL). Wij hebben
uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u onze beslissing.
Goedgekeurd
Wij verlenen u subsidie voor uw gebiedsaanvraag met nummer
«aanvraagnummer». U mag een project uitvoeren gericht op behoud en
versterking van een leefgebied. Hieronder ziet u om welk leefgebied het gaat.
Leefgebied /
categorie water

Minimum
aantal
hectares

Maximum
aantal
hectares

Minimale
aanwezigheid
beheerfuncties

Gemiddeld
bedrag
per
hectare

Maximale
subsidie
(6 jaar)

[Dit leefgebied omvat de deelgebieden x, y, en z.]
De subsidieperiode loopt van 1 januari <<beginjaar>> tot en met 31
december <<eindjaar>>.
Elk jaar een betaalverzoek
Om het jaarlijkse voorschot te ontvangen, is het belangrijk dat u in elk
beheerjaar een betaalverzoek doet in de Gecombineerde opgave. Dit verzoek
kunt u jaarlijks in de daarvoor opengestelde periode indienen. Daarnaast
moet u jaarlijks uiterlijk 1 oktober de verantwoording van het betaalverzoek
indienen. Wij vermenigvuldigen dan de oppervlakte van het gerealiseerde
beheer met het gemiddelde bedrag per hectare. De betaling krijgt u telkens
na afloop van elk beheerjaar.
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Verplichtingen
In de subsidieperiode dient u te voldoen aan de vereisten en verplichtingen
van de <<Subsidieverordening/regeling Natuur en Landschapsbeheer [naam
provincie]>>. Wij wijzen u op artikel 3.11 van onze Subsidieverordening.
Ook de Europese en nationale minimumnormen op het gebied van milieu,
gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het gebruik van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn van toepassing op deze
beslissing.

Provincie

Datum
Onze referentie
GB-«pcode»
«aanvraagnummer»-1

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
Uw aanvraag wordt gefinancierd uit het Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Het POP wordt
deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Wij publiceren uw naam en het toegekende
subsidiebedrag op internet. Wij zijn hiertoe verplicht op basis van
regelgeving van de Europese Unie.
Eisen kunnen veranderen
Als de baseline-voorwaarden, de klimaat- en milieuvriendelijke
landbouwpraktijken of de zogenaamde vergroeningseisen worden
aangescherpt, dan wordt uw subsidieverlening daarop aangepast. Als u niet
aan die aangescherpte voorwaarden kunt voldoen krijgt u de gelegenheid het
beheer te stoppen zonder dat u de betaalde voorschotten terug moet
betalen.
Op 1 januari 2021 gaat een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling
in (POP4). Wij zullen de subsidieverlening per 1 januari 2021 aanpassen aan
de voorwaarden van POP4. Wij houden u op de hoogte van dergelijke
wijzigingen en van de gevolgen die eruit voortkomen.
Voorbehoud
Wij verlenen u deze subsidie onder het voorbehoud dat de Europese
Commissie goedkeuring verleent aan de wijziging van het POP3. Met deze
wijziging voert Nederland het stelsel van agrarische collectieven in.
[Bezwaarclausule provincie]
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op [site provincie]. Of neem telefonisch contact met
ons op: [nummer]

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van de provincie «provincie»,
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