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Bekendmaking  
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2012 van Gedeputeerde 
Staten der provincie Limburg van 22 oktober 2013, nr. 2013/57085, tot bekendmaking van hun besluit 
van 22 oktober 2013, nr. 2013/57085, tot vaststelling van de subsidieplafonds, 
aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2014 ten behoeve van: 
de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (SVNL) 2012,  
de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Limburg (PSAN), 
de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN), 
de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SAN) 

 
 

Gedeputeerde Staten der provincie Limburg 
maken bekend dat in hun vergadering van 22 oktober 2013, nr. 2013/57085, is vastgesteld hetgeen volgt: 
 
Gedeputeerde Staten der provincie Limburg 
Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; 
Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- -en Landschapsbeheer Limburg;  
Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg 
Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 
Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer  
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Besluiten: 
 
ARTIKEL I 
 
A. SUBSIDIEPLAFONDS 
 
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (SVNL) 2012 worden voor 
het begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: 

 
 
1. Natuur- en landschapsbeheer  
 
a. Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders als 

bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4  
voor subsidies als bedoeld in: 
• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van natuurtypen en/of natuurbeheertypen zoals 

opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg, 
• artikel 3.1.1, tweede  lid (recreatiepakket),  
• artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes), 
• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van 

landschapbeheertypen zoals opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg, 
Ten behoeve van:  
i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor 

beheer  en waarbij deze subsidie afloopt in de periode  tussen 30 december 2010 en 31 december 
2014; of  

ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is 
verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, of  

iii) waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer. 
 
€  1,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,   
 
1 euro voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.  

 
b. Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere  beheerders dan 

bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 
ha in beheer) 
voor subsidies als bedoeld in: 
• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van natuurtypen en/of natuurbeheertypen zoals 

opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg,  
• artikel 3.1.1, tweede  lid  (recreatiepakket),  
• artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes), 
• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van 

landschapbeheertypen zoals opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg, 
Ten behoeve van:  
i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor 

beheer  en waarbij deze subsidie afloopt in de periode  tussen 30 december 2010 en 31 december 
2014; of  
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ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is 
verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering,  

 
€ 1,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,   
 
 1 euro  voor  terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.  

 
2. Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

 
€  1,- voor subsidies als bedoeld in:  
• artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen landschapbeheertypen zoals 

opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg, 
• artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer), 
• artikel  5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, , ten behoeve van de landschapstypen 

landschapbeheertypen zoals opgenomen in het vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg.  
 
Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor door of 
namens de provincie een subsidie is verstrekt voor collectief agrarisch beheer of voor het continueren 
van aflopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer van subsidiebeschikkingen, welke aflopen in de 
periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014.  
 
Daarnaast is het subsidieplafond beschikbaar voor (delen van) de percelen Eijsden, sectie K, 
nummers 228, 229, 230, 231 en 232, voor zover deze binnen de beheertypenkaart van het Provinciaal 
Natuurbeheerplan Limburg 2014 zijn begrensd met het type L01.09 “hoogstamboomgaard”.   
Het subsidieplafond is tevens beschikbaar voor beheertype L01.09 “hoogstamboomgaard” op de 
percelen kadastraal bekend; Eijsden, sectie K, nummers 228, 229, 230, 231, 232,  alsmede 
Margraten, sectie X, nummers 191, 192, en voor beheertype L01.05 "knip of scheerheg" tot een 
maximale lengte van 450 meter, op perceel Simpelveld, sectie M, nummer 289. 

 
3. Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer 

€  0,- voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1  (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer)  
 
 
B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING 
 
1. Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1 onder a 

(natuurbeheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 
2013 tot en met 31 december 2013 bij de Provincie Limburg 

2. Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1 onder b en c 
(natuurbeheer) en subonderdeel 2  (agrarisch beheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de 
periode, die loopt vanaf 15 november 2013 tot en met 31 december 2013 bij de Dienst Regelingen, 
Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen; 

 
 
C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2014 
 
1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SVNL, worden voor dit 

begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.  
2. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en 

B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar  conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in 
euro’s per eenheid vastgesteld;  



   4

3. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, 
onderdelen A.1 en A.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit 
gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld; 

4. De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 
6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit 
gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld; 

5. De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in ARTIKEL I, onder A, onderdeel 1, van dit besluit, 
worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid 
vastgesteld;  

6. De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (overwinterende ganzen) van de PSAN worden voor dit 
begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6,  in euro’s per eenheid vastgesteld; 

7. De beheerbijdragen voor de beheerpakketten (snelgroeiend bos) van de SAN worden voor dit 
begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld; 

8. Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 
1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond 
van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op  

     2,88 % 
 
 
D. NADERE BEPALINGEN  
 
De subsidieplafonds als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1  (natuurbeheer)  zijn 
onderling uitwisselbaar.  
 
 
ARTIKEL II 
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook 
door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd. 
 
 
ARTIKEL III 
De subsidies als opgenomen onder artikel I worden uitsluitend verleend voor zover het  
perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart, onderdeel van het Natuurbeheerplan 
2014, als subsidiabel is aangemerkt.  
De Beheersubsidiekaart wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en bij de Dienst Regelingen en 
wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap welke is te vinden op 
www.portalnatuurenlandschap.nl  
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ARTIKEL IV 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin het wordt geplaatst.  
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter 
 
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris 
 
 
 
Uitgegeven, 24 oktober 2013  
 
De secretaris, 
mr. A.C.J.M. de  Kroon 


