
Provincie Overijssel – Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer –

Openstelling Natuurbeheer 2018

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 26 september 2017

Kenmerk: 2017/0332391

Inlichtingen bij: F. Smout

Telefoon: 038 499 74 95

E-mail: F.Smout@overijssel.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 26 september 2017 tot vaststelling

van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2018 ten behoeve

van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL 2016) en de Subsidiere-

geling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL) (kenmerk 2017/0300139);

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 

Gelet op artikel 1.2 van de SRNL 2016 en gelet op de SRNL,

Besluiten het ‘Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2018’ als volgt vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2018

 

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein
Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SRNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de

continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

a. door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieregeling Natuur-

en Landschapsbeheer Overijssel en waarbij deze subsidie eindigt in de periode van 31 december

2017 tot en met 30 december 2018;

b. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving

of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele Kosten
Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de

aanduiding N01 tot en met N17 van het natuurbeheerplan;

b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met

de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

c. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein.

Artikel 2a Aanvraag om wijziging in verband met nieuwe tarieven of uitbreiding
Begunstigden van een subsidieverleningsbeschikking op grond van de SRNL 2016 die is ingegaan per

1 januari 2017, kunnen een aanvraag tot wijziging en/of uitbreiding van die beschikking indienen.

Hierbij worden de aangepaste beheertypen zoals opgenomen op de beheertypenkaart bij het Natuur-

beheerplan 2018 en de openstellingsbijdrage met bijbehorend ‘tarief 2017 ten behoeve van herbeschik-

king’ zoals aangegeven in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit met ingang van 1 januari 2018 toegepast.

Artikel 3 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 500.000,-.

 

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten
Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SRNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuwe

aanvragen voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein.
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Artikel 5 Subsidiabele Kosten
Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

a. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de

aanduiding N01 tot en met N17 van het natuurbeheerplan;

b. kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met

de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

c. kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

d. kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein.

Artikel 6 Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 op terreinen die zijn gelegen binnen

het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 150.000,-

2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 op terreinen die zijn gelegen buiten

het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 0,-

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies, of voor wijziging en/of uitbreiding als bedoeld in artikel 2a, kunnen in de

periode van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017 worden ingediend bij de provincie Over-

ijssel, t.a.v Team Subsidieverlening, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen/downloaden via: www.overijssel.nl/loket/subsidies

 

Hoofdstuk 2 Uitbreidingsmogelijkheid in de SRNL

Artikel 8 Doelgroep en activiteiten
Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 van de Subsidie-

regeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel kan subsidie als bedoeld in artikel 7.5 worden verstrekt

voor uitbreiding van de subsidieverlening voor subsidies als bedoeld in:

a. artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding

N01 tot en met N17;

b. artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

c. artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve

van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16;

d. artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype).

Ten behoeve van:

i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie op basis van de Subsidieregeling

Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze

subsidie afloopt in de periode tussen 31 december 2017 en 30 december 2018; of

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.

€ 200.000,- Voor terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Artikel 9 Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017

worden ingediend bij de provincie Overijssel, t.a.v Team Subsidieverlening, Postbus 10078, 8000 GB

Zwolle.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen/downloaden via: www.overijssel.nl/loket/subsidies

 

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 10 tarieven begrotingsjaar 2018
1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen als bedoeld in bijlage 1 van de SRNL 2016

zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 2

van de SRNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SRNL 2016 zijn opgenomen

in bijlage 3 behorende bij dit besluit.
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4. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuur-

en landschapsbeheer Overijssel , zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie func-

tieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren

2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 0,32 %.

5. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SRNL 2016, waarmee de ta-

rieven in bijlagen 1, 2 en 3 worden verhoogd, bedraagt 3,93%.

 

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 11 Subsidiabele natuurterreinen
De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein

op de bij dit besluit behorende Subsidiekaart als subsidiabel is aangemerkt. De Subsidiekaart wordt

ter inzage gelegd in het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap

(www.portaalnatuurenlandschap.nl).

Artikel 12 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 13 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds
De in subsidieplafonds genoemd in de artikel 3, 6 en 8 zijn onderling uitwisselbaar.

Artikel 14 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 15 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2018

 

Zwolle, 26 september 2017,

Gedeputeerde Staten van Overijssel

J. Osinga,

secretaris

A. Bijleveld-Schouten,

voorzitter
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Bijlagen behorende bij artikel 10 van het openstellingsbesluit Natuurbeheer 2018

Bijlage 1

tarief 2018 75%

SKP

tarief 2017 tbv

herbeschikking

een-

heid

Landschapspakketten

 

Beheertype

€ 129,54 stuksPoel en klein historisch water - gemiddeldL01.01.00

€ 3.057,08 haHoutwal en houtsingel - gemiddeldL01.02.00

€ 96,60 100 mElzensingel bedekking - gemiddeldL01.03.00

€ 216,50 100 mKnip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - ge-

middeld

L01.05.00

€ 257,21 100 mStruweelhaagL01.06.00

€ 264,45 100 mLaanL01.07.00

€ 11,37 stuksKnotboom - gemiddeldL01.08.00

€ 1.705,31 haHoogstamboomgaardL01.09.00

€ 1.547,41€ 1.518,56haBossingel (nieuw 1-1-2018)L01.16.00

 

Bijlage 2

tarief 2018 75%

SKP

tarief 2017 tbv

herbeschikking

een-

heid

NatuurbeheerpakkettenBeheertype

€ 0,36 haZee en wadN01.01

€ 57,34 haDuin- en kwelderlandschapN01.02

€ 96,72 haRivier- en moeraslandschapN01.03

€ 74,23 haZand- en kalklandschapN01.04

€ 3,87 haRivierN02.01

€ 76,19 haBeek en bronN03.01

€ 42,82 haKranswierwaterN04.01

€ 43,13 haZoete plasN04.02

€ 53,51 haBrak waterN04.03

€ 0,36 haAfgesloten zeearmN04.04

€ 705,71 haMoerasN05.01

€ 485,34 haGemaaid rietlandN05.02

€ 1.614,62 haVeenmosrietland en moerasheideN06.01

€ 1.898,07 haTrilveenN06.02

€ 150,09 haHoogveenN06.03

€ 233,93 haVochtige heideN06.04

€ 55,60 haZwakgebufferd venN06.05

€ 72,11 haZuur ven of hoogveenvenN06.06

€ 155,79 haDroge heideN07.01

€ 93,82 haZandverstuivingN07.02

€ 8,75 haStrand en embryonaal duinN08.01

€ 237,11 haOpen duinN08.02

€ 981,86 haVochtige duinvalleiN08.03

€ 179,66 haDuinheideN08.04

€ 110,83 haSchor of kwelderN09.01

€ 1.619,84 haNat schraallandN10.01

€ 969,46 haVochtig hooilandN10.02

€ 573,00 haDroog schraallandN11.01

€ 1.766,85 haBloemdijkN12.01

€ 171,11 haKruiden- en faunarijk graslandN12.02

€ 371,87 haGlanshaverhooilandN12.03

€ 429,44 haZilt- en overstromingsgraslandN12.04
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€ 713,69 haKruiden- en faunarijke akkerN12.05

€ 85,28 haRuigteveldN12.06

€ 536,93 haVochtig weidevogelgraslandN13.01

€ 22,60 haWintergastenweideN13.02

€ 33,58 haRivier- en beekbegeleidend bosN14.01

€ 17,23 haHoog- en laagveenbosN14.02

€ 51,28 haHaagbeuken- en essenbosN14.03

€ 58,10 haDuinbosN15.01

€ 90,58 haDennen-, eiken en beukenbosN15.02

€ 24,33€ 20,80haDroog bos met productie (nieuw 1-1-2018)N16.03

€ 43,77€ 40,29haVochtig bos met productie (nieuw 1-1-

2018)

N16.04

€ 401,13 haDroog hakhoutN17.02

€ 248,72 haPark- en stinzenbosN17.03

€ 2.169,72 haEendenkooiN17.04

€ 3.269,03€ 3.225,79haWilgengriendN17.05

€ 565,43€ 552,32haVochtig en hellinghakhoutN17.06

 

Bijlage 3

tarieven 2018

75% SKP

tarief 2017 tbv

herbeschikking

een-

heid

Toeslagen  

€ 37,18€ 37,07 haOpenstellingsbijdrage 

   Toeslag MonitoringBeheertype

€ 16,71 haDuin- en kwelderlandschapN01.02

€ 10,13 haRivier- en moeraslandschapN01.03

€ 9,10 haZand- en kalklandschapN01.04

€ 23,65 haMoerasN05.01

€ 12,60 haGemaaid rietlandN05.02

€ 26,33 haVeenmosrietland en moerasheideN06.01

€ 22,59 haTrilveenN06.02

€ 30,53 haHoogveenN06.03

€ 15,72 haVochtige heideN06.04

€ 97,88 haZwakgebufferd venN06.05

€ 97,77 haZuur ven of hoogveenvenN06.06

€ 14,47 haDroge heideN07.01

€ 14,47 haZandverstuivingN07.02

€ 7,96 haStrand en embryonaal duinN08.01

€ 20,95 haOpen duinN08.02

€ 26,80 haVochtige duinvalleiN08.03

€ 14,47 haDuinheideN08.04

€ 18,68 haSchor of kwelderN09.01

€ 30,43 haNat schraallandN10.01

€ 22,09 haVochtig hooilandN10.02

€ 18,09 haDroog schraallandN11.01

€ 16,12 haBloemdijkN12.01

€ 5,08 haKruiden- en faunarijk graslandN12.02

€ 16,74 haGlanshaverhooilandN12.03

€ 18,68 haZilt- en overstromingsgraslandN12.04

€ 9,08 haKruiden- en faunarijke akkerN12.05
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€ 5,13 haRuigteveldN12.06

€ 8,19 haVochtig weidevogelgraslandN13.01

€ 19,32 haRivier- en beekbegeleidend bosN14.01

€ 10,34 haHoog- en laagveenbosN14.02

€ 17,44 haHaagbeuken- en essenbosN14.03

€ 7,55 haDuinbosN15.01

€ 7,55 haDennen-, eiken- en beukenbosN15.02

€ 5,06 haDroog bos met productieN16.03

€ 4,62 haVochtig bos met productieN16.04

€ 3,07 haDroog hakhoutN17.02

€ 3,07 haPark- en stinzenbosN17.03

€ 14,27 haWilgengriend (nieuw 1-1-2018)N17.05

€ 14,27 haVochtig en hellinghakhout (nieuw 1-1-

2018)

N17.06
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