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Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie <provincienaam>  

van <invullen datum> , nr. <invullen nummer>, tot bekendmaking van hun besluit van <datum 

invullen>, nr. <nummer invullen>, tot vaststelling van de subsidieplafonds, 

aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van: de 

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 < provincienaam> (SVNL’16) <OPTIE: de 

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer < provincienaam> (SVNL)>  en de 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap < provincienaam> (SKNL).  

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 <provincienaam> 
<OPTIE: en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer <provincienaam>> 
en artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap <provincienaam>; 

Besluiten: 

vast te stellen: 

Openstellingsbesluit 2017  natuurbeheer en SKNL 

 

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 SVNL’16 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 Provinciale 
Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
<provincienaam>  en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2016;  

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

 
Artikel 2 Subsidiabele activiteiten 
Uitsluitend de volgende activiteiten 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 [Nxxx tot en met Nxxx] van het natuurbeheerplan; 

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

met de aanduiding [Nxxx tot en met Nxxx] van het Natuurbeheerplan; 

c. kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein; 

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

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

f. kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een 

natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.   

 
Artikel 3 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € xxx.xxx,-. 

<OPTIE> 
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1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € xxx.xxx,- voor terreinen 
gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. 
2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € xxx.xxx,- voor terreinen 
gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Paragraaf 2 Nieuw areaal  
 

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten 

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw 
areaal  voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein. 
 
Artikel 5 Subsidiabele activiteiten  

Uitsluitend de volgende activiteiten 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 [Nxxx tot en met Nxxx] van het natuurbeheerplan; 

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

met de aanduiding [Nxxx tot en met Nxxx] van het Natuurbeheerplan; 

c. kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein; 

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

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

f. kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een 

natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.   
 
Artikel 6 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het 

Natuurnetwerk Nederland bedraagt € xxx.xxx,-. 
2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen buiten het 

Natuurnetwerk Nederland bedraagt € xxx.xxx,-. 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening 

Artikel 7 Aanvraagperiode 
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016 
worden ingediend bij de provincie <naam>, <adres>. 
 
<OPTIE> 

Hoofdstuk 2 

Artikel 8 Doelgroep en activiteiten <NB bij toepassing optie nummering + hoofdstukindeling van de 
hierna nog volgende artikelen aanpassen> 

Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 van de SVNL 
kan subsidie als bedoeld in artikel 7.5 voor uitbreiding van de subsidieverlening voor subsidies als  
bedoeld in: 
a. artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de <<natuurtype of 

natuurbeheertype>> met de aanduiding <<indexcodes>>; 
b. artikel 3.1.1, tweede lid recreatiepakket); 
c. artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland); 
d. artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes); 
e. artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten 

behoeve van <<landschapsbeheertypen of landschapselementen>> met de aanduiding 
<<indexcodes>>. 
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<< OPTIE >> provincies die monitoring via opdrachtverlening willen vormgeven nemen de volgende 
twee leden niet op >> 

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

g. artikel 5.1.2a.1 (monitoring van de kwaliteit van de binnen een natuurterrein aanwezig 
landschapsbeheertype). 

Ten behoeve van:  
i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie op basis van de 

Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer <provincienaam> een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze 
subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2016 en 31 december 2017; 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. 
b. door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, 

verwerving of functieverandering. 
 
€ <invullen kasbudget> voor terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland 

 
Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap  
 
 
 
Paragraaf 1 Investeringssubsidie 

 

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten  
<OPTIE> 
Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op 
bijlage x behorende bij dit besluit. 
 
Artikel 9 Subsidiabele kosten 
Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking: 

a. kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft 
ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen <invullen> betreft; 

b. kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft 
ondergaan;  

c. kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;  
d. kosten voor kwaliteitsimpuls landschapselement;  
e. kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype; 
f. kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype; 
g. kosten voor realisatie van een agrarisch beheertype; 
h. kosten voor realisatie van landschapselement binnen een natuurterrein;  
i. kosten voor realisatie van een landschapselement buiten een natuurterrein.  

 
Artikel 10 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 bedraagt € xxx.xxx,- 
 
Paragraaf 2 Subsidie functieverandering 
 

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten  
<OPTIE> 
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Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven 
op bijlage x behorende bij dit besluit. 
 

Artikel 12 Subsidiabele kosten  
Voor subsidie als bedoeld in artikel  11 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge 
van: 

a. de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein; 
b. de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een 

landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap 
<OPTIE> voor zover het de realisatie van het landschapselement <invullen> betreft. 

 

Artikel 13 Subsidieplafond  
Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 11 bedraagt € xxx.xxx,- 
 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening 

 
Artikel 14 Aanvraagperiode 
Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode vanaf 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017  
ingediend worden bij de provincie <naam>, <adres>. 
 
 
Hoofdstuk 3 Tarieven  
 

Artikel 15 tarieven begrotingsjaar 2017 
1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in 

bijlage 1 van de SVNL’16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.  
2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL’16 is 

opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit. 
3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL’16 is opgenomen in 

bijlage 1 behorende bij dit besluit. 
4. <OPTIE> De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van 

artikel 14 lid 3 SKNL bepaald en bedraagt € 8.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype 
en bedraagt € 11.428,- voor de realisatie van een landschapstype. 

5. 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 0,98 %.  

6. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub y van de SVNL’16, waarmee de 

tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 4,35 %.  

 
Hoofdstuk 4 Voorbehouden 
 
Artikel 16 Subsidiabele natuurterreinen 
<optie> De subsidies als opgenomen in dit besluit 2 worden uitsluitend verstrekt voor zover het 
perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2017. 
 
<optie> De subsidies als opgenomen in dit besluit 2 worden uitsluitend verleend voor zover het 
perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart als subsidiabel is aangemerkt. De 
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Beheersubsidiekaart wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal 
Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl). 
 
Artikel 17 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 18 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 19 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017  

 

plaats, datum,  

Gedeputeerde Staten van <provincie>  

<Naam>, secretaris 

<Naam>, voorzitter 

 

Bijlage behorende bij artikel <artikelnummer> van de Citeertitel openstellingsbesluit 

<Bijlage Tarieven> 


