
Plafond- en openstellingsbesluit SNL 2016 Agrarisch natuur- en

landschapsbeheer 2021-2022

Bekendmaking van het besluit van Plafond- en openstellingsbesluit SNL 2016 Agrarisch natuur- en

landschapsbeheer 2021-2022 – zaaknummer 2020-008725 tot vaststelling van een regeling

 

 
 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.2 en artikel 3.13 van de

Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Gelderland 2016;

 

Besluit

 

I. Subsidieplafonds

 

De subsidieplafonds voor de uitbreidingsaanvragen op grond van artikel 3.2 en 3.13 van de Subsidie-

verordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 die worden uitgevoerd voor het jaar 2021 en 2022,

voor de volgende deelgebieden als volgt vast te stellen:

• € 969.000 voor het deelgebied Veluwe

• € 1.000.000 voor het deelgebied Achterhoek

• € 550.499 voor het deelgebied Rivierenland

 

De subsidieplafonds voor categorie water:

• € 150.000 voor het deelgebied Veluwe

• € 150.000 voor het deelgebied Achterhoek

• € 150.000 voor het deelgebied Rivierenland 1

• € 0 voor het deelgebied Rivierenland 2.

 

De subsidieplafonds voor bodemmaatregelen met EU-cofinanciering:

• € 250.000 voor het deelgebied Achterhoek

Deze subsidie is beschikbaar voor de grondwaterbeschermingsgebieden: Aalten, Corle, De Pol, Denne-

water, Dinxperlo, Haarlo/Olde Eibergen, Lochem, Noordijkerveld, van Heek Hettenheuvel en ’t Klooster.

 

De subsidieplafonds voor bodemmaatregelen zonder EU-cofinanciering:

• € 100.000 voor het deelgebied Achterhoek

Deze subsidie is beschikbaar voor de grondwaterbeschermingsgebieden: Aalten, Corle, De Pol, Denne-

water, Dinxperlo, Haarlo/Olde Eibergen, Lochem, Noordijkerveld, van Heek Hettenheuvel en ’t Klooster.

 

II. Openstelling

Aanvragen voor subsidie op grond van artikel 3.2 en 3.13 van de Subsidieverordening Natuur- en

landschapsbeheer 2016 kunnen worden ingediend na inwerkingtreding van dit besluit tot en met 20

augustus 2020.

 

III. Inwerkingtreding

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

waarin zij wordt geplaatst.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Ernst Boere
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