
Provincie Zeeland – Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en

Landschapsbeheer 2016 Zeeland (SVNL2016)

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 16 juni 2015, nr. 15008448, tot vast-

stelling van het subsidieplafond en aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve van

de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Zeeland (SVNL2016).

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 

Gelet op het artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Zeeland;

 

Besluiten:

 

ARTIKEL I

A. SUBSIDIEPLAFOND
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Zeeland (SVNL2016) wordt voor het

begrotingsjaar 2016 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor de leefgebieden met de aanduiding:

• Open Akkerland,

• Open Grasland,

• Droge Dooradering en

• Natte Dooradering:

 

€ 1.010.000 per jaar voor de vorengenoemde verschillende leefgebieden tezamen.

Voor de periode 2016 tot en met 2021 bedraagt het totaalbedrag: € 6.060.000.

 

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 1 juli 2015

tot en met 31 juli 2015 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

ARTIKEL II

De verdeling van het in artikel I, onderdeel A, genoemde beschikbare subsidiebedrag vindt plaats op

de wijze als bepaald in artikel 3.8 van de SVNL2016.

 

ARTIKEL III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook

door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

 

Artikel IV

Het subsidieplafond zoals genoemd in dit besluit is vastgesteld onder voorbehoud van het beschikbaar

stellen van het benodigde financiële kader in de Begroting 2016 door Provinciale Staten.

De vaststelling van de begroting door Provinciale Staten kan leiden tot een verlaging van het subsidie-

plafond. Verlaging van dit plafond kan tot gevolg hebben dat al ingediende aanvragen om subsidie

niet of slechts gedeeltelijk voor toekenning in aanmerking komen.

 

ARTIKEL V

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag

na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Nr. 3309

PROVINCIAAL BLAD 19 juni

2015

Officiële uitgave van provincie Zeeland.

Provinciaal blad 2015 nr. 3309 19 juni 20151



ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 juni 2015

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.

 

Uitgegeven, 19 juni 2015

De secretaris,A.W. Smit.
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