
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 20 mei 2014,

nr. 512221, afd. LGW, tot bekendmaking van hun besluit van 20 mei 2014, nr.

B.6, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven

voor het begrotingsjaar 2014 ten behoeve van de Subsidieregeling

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNL).

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Gelet op artikelen 2 en 14 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen;

Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel  I

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNL) worden voor het

begrotingsjaar 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld.

a.€ 2.423350,-- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering)

Aanvragen voor deze subsidies zijn uitsluitend mogelijk voor percelen zoals opgenomen in bijlage 1

van dit besluit.

b.€ 120.000,-- voor subsidies als bedoeld in artikel 8 eerste lid, onderdeel a en b (ten behoeve van de

realisatie van natuurbeheertypetypen of een landschapselement op grond die een functieverandering

heeft ondergaan.

Aanvragen voor subsidies voor onderdeel b zijn uitsluitend mogelijk voor percelen zoals opgenomen

in bijlage 1 onder de deelgebieden B, C en D.

B. Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 1 juni 2014 tot 1 januari 2015 worden ingediend bij de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

C. Tarieven begrotingsjaar 2014

De maximale subsidiabele kosten per hectare voor subsidies als bedoeld in artikel 14 van de SKNL 2012

worden gesteld op € 8000,-- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,-- voor de realisatie

van een landschapstype.

Artikel II

De subsidie als opgenomen in dit besluit wordt uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door

de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn of worden

goedgekeurd.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal

Blad waarin het wordt geplaatst.

Groningen, 20 mei 2014.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.

Bijlage  1

Onderstaande  kadastrale  percelen komen voor subsidie functieverandering in aanmerking.

oppervlaktekadastrale omschrijving

A. deelgebied landinrichting Haren

0,848362PHaren

1,3485376PHaren

2349 deelsPHaren

2,0095363PHaren

3,448377PHaren

1,5375 deelsPHaren

4,0295384PHaren
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2,3315385PHaren

0,5626361PHaren

1,915368PHaren

1,0225474PHaren

0,5055374PHaren

0,094389PHaren

1,5115390PHaren

0,9785698PHaren

1,738699PHaren

0,896637PHaren

1,1435286PHaren

5,048652PHaren

2,207285PHaren

B. deelgebied  Westerwolde

2,4051001NVWD

2,4991004NVWD

3,2331005NVWD

1,751730LVWD

1,88691233 deelsUVWD

0,82528454 deelsHVWD

0,0579775VWD

0,02774 deelsVWD

1,4115 deelsLVWD

1501 deelsVVWD

C. Deelgebied  Zoutkamp

6518 deelsAODH

2,8575642AODH

D. Deelgebied Zuidelijk Westerkwartier

0,77549NGTG

3,750 deelsNGTG

11,727364 deelsNGTG

1,034554MGTG
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