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Onderwerp 

Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 

Noord-Brabant 2016   

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Nummer 

126/15 

Bijlage(n) 

- 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 
 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling 
natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld; 
 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten het onderdeel natuurbeheer uit de 
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wensen 
open te stellen voor aanvragen; 
 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de Subsidieregeling natuur en 
landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wensen te wijzigen;  
 
 
Besluiten vast te stellen de volgende regeling: 
 
Artikel I Wijzigingen 
De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt 
als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 1.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Onderdeel b vervalt; 
2. De onderdelen c tot en met cc worden geletterd b tot en met bb; 
3. Onderdeel j komt te luiden: 

j. landbouwgrond: landbouwareaal als bedoeld en omschreven in 
artikel 2, onder f, van Verordening (EU) nr. 1305/2013, met daarbij 
eventuele landschapselementen of watergangen direct grenzend aan 
landbouwgrond, waarbij er sprake mag zijn van een scheiding van die 
landbouwgrond door een kavelpad of watergang; 

4. In onderdeel m wordt “soort landschap” vervangen door: beheertype; 
5. In onderdeel  r wordt “agrarisch natuurbeheer” vervangen door: 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  
6. In onderdeel y wordt “kosten die niet direct met de uitvoering van de 

dienst te maken hebben” vervangen door: kosten, bedoeld in artikel 2 
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sub e van Verordening (EU) nr. 1305/2013, die niet direct met de 
uitvoering van de dienst te maken hebben  

7. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
cc. verordening nr. 809/2014: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
809/2014 van de commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden. 

 
 
B. In artikel 1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten 
een elektronische ambitiekaart met een topografische ondergrond vast, 
waarop de begrenzing is vastgelegd van alle bestaande en nog te 
realiseren natuur waarvoor Gedeputeerde Staten een investeringssubsidie 
willen verstrekken met daarbij de aanduiding van de kwaliteit per 
natuurbeheertype of landschapselement; 

 
C. In artikel 1.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht; 

1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om de in het eerste lid 

genoemde certificaten te schorsen of in te trekken. 

2. In het derde lid wordt “de afgifte van certificaten” vervangen door: de 

afgifte, schorsing of intrekking van certificaten. 

 

D. In artikel 2.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. Subsidiabel gestelde kosten zijn slechts subsidiabel indien zij zijn 

gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend. 

 

E. In artikel 2.14 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’ geplaatst. 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2.Het restant bedrag wordt 

uitbetaald binnen zes weken na de subsidievaststelling. 

 

F. In artikel 3.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In onderdeel a komt de zinsnede “, overeenkomstig de verordening 

1305/2013” te vervallen. 
2. Onderdeel b komt te luiden: 

 b. gederfde inkomsten als gevolg van het uitvoeren van  

 beheeractiviteiten; 

3. In onderdeel c komt de zinsnede “, overeenkomstig de verordening 

1305/2013” te vervallen. 
 
G. Artikel 3.6 vervalt. 
 

H. In artikel 3.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
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1. Onderdeel a komt te luiden: 

a. uitvoering vindt plaats in leefgebieden; 

2. In onderdeel d wordt “1 week” vervangen door: 3 werkdagen en 

wordt na “30 september” toegevoegd: van het lopende kalenderjaar. 
3. Aan onderdeel e wordt toegevoegd: van het lopende kalenderjaar via 

het in onderdeel b bedoelde systeem. 

4. In onderdeel f wordt de zinsnede “tenzij op deze percelen een controle 
is uitgevoerd” vervangen door: van het lopende kalenderjaar via het in 
onderdeel b bedoelde systeem, tenzij artikel 3, tweede lid, van 

verordening 809/2013 zich tegen de wijziging verzet. 

5. Onderdelen g en h vervallen. 

6. Onderdeel i tot en met o worden geletterd g tot en met m. 

7. Onderdeel g komt te luiden: de subsidieontvanger dient gedurende de 

periode waarin de Gecombineerde data inwinning wordt ingediend, 

ieder kalenderjaar tevens een verzoek in tot betaling van de 

jaarvergoeding voor dat kalenderjaar via het daartoe door 

Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde formulier. 

 
I. In artikel 3.12, eerste lid en vijfde lid, wordt “onder i” vervangen door: 

onder g. 
 
J. In artikel 3.14, derde lid, “onder i” vervangen door: onder g. 

 

K. Artikel 3.15 komt te luiden: 

Artikel 3.15 Sancties 
Ter uitvoering van verordening 640/2014 verlagen Gedeputeerde Staten 
de verleende of vastgestelde subsidie indien bij de uitvoering van controles 
als bedoeld in artikel 28 en 37 van verordening 809/2014 is 
geconstateerd dat de subsidieontvanger niet voldoet aan de aan de 
subsidie verbonden verplichtingen. 

 
Artikel II Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst 
 
Artikel III Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling 
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016. 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 3 november 2015 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

 
de voorzitter de secretaris 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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Kenmerk: 3883564 

Uitgegeven, 5 november 2015 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

mw. ir. A.M. Burger. 

 


