
Plafond en openstellingsbesluit natuur- en landschap 2018

Bekendmaking van het besluit van 17 oktober 2017 - zaaknummer 2016-006188

 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1.3 en 4.1.1.8 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland

2009 (SNL 2009);

Gelet op artikel 4.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL 2016);

Gelet op artikel 44 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN 2000).

 

BESLUITEN

 

ARTIKEL I

 

Het Plafond en openstellingsbesluit voor natuur en landschap voor lopende beschikkingen als volgt

vast te stellen:

 

1. SUBSIDIEPLAFONDS

 

Het subsidieplafond ten behoeve van wijziging van subsidie in verband met vergroting areaal, als bedoeld

in artikel 7.5 van de SNL 2009, ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer bedraagt totaal 0,2 miljoen

euro voor uitbreiden van lopende beschikkingen (periode 2018 -2019) van gecertificeerde beheerders,

als bedoeld in de artikelen in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 van de SNL 2009.

 

 

2. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

 

Aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend in de periode vanaf 15 november 2017 tot en met

31 december 2017 bij de Provincie Gelderland.

 

ARTIKEL II

 

Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer

2000, 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,

bedraagt 0,32%.

 

ARTIKEL III

 

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.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift

indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie

van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief

duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te

treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een

bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen.
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Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het

griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00

of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website

van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet

eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het

Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.
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