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RECTIFICATIE VAN PROVINCIAAL BLAD 2020 - 2382

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 30 juni 2020 2020 (kenmerk

2020/0172764) tot vaststelling van de subsidieplafonds en aanvraagperiode voor agrarisch natuurbeheer

voor het begrotingsjaar.

 

Dit besluit vervangt het besluit van 14 april 2020 met kenmerk 2020/0095871.

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL 2016);

Besluiten vast te stellen:

ARTIKEL I
A. SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

 

Voor de SRNL 2016 worden voor het begrotingsjaar 2021 de volgende subsidieplafonds vastge-

steld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

1. Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding droge

dooradering:

In deelgebied Midden-Overijssel: € 30.000,- voor beheerjaar 2021, voor het realiseren van

extensieve akkers/akkerranden en kruidenrijke graslanden/-randen als foerageergebied voor

het Korhoen ten westen van de Sallandse Heuvelrug; drie locaties: 1. ten noorden van de

Helhuizerweg tussen Achterhoeksweg en Valeweg, 2. ten westen van de Bathemerweg

tussen de Oude Deventerweg en Raamsweg en 3. ten westen van Haarle tussen de Molenweg,

Oude Deventerweg en N35.

2. Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding Water voor

beheerjaar 2021:

• in deelgebied Midden-Overijssel I: € 40.000,-

• in deelgebied Midden-Overijssel II: € 112.000,-

• in deelgebied Noordoost-Twente: € 28.000,-

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in onderdeel A van dit besluit kunnen in de periode van

8 juli tot en met 8 augustus 2020 worden ingediend via de volgende link: http://www.form-

desk.nl/gboprod/GBO_Gebiedsaanvraag

ARTIKEL II
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook

door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad

waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL IV
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Overijssel 2021.
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Informatie over het agrarisch natuurbeheer is te vinden op de website:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-

natuurbeheer-anlb/subsidie-agrarisch-natuurbeheer-aanvragen/

 

Zwolle, 30 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Overijssel

N. Versteeg,

secretaris

A.P. Heidema,

voorzitter
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Toelichting:
Deze openstelling voor agrarisch natuurbeheer is eerder per abuis gepubliceerd als wijzigingsbesluit,

terwijl Gedeputeerde Staten voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer nog geen openstellingsbesluit

hadden vastgesteld voor het jaar 2021. Met onderhavig besluit is dit gerectificeerd. Voor leefgebied

met de aanduiding water is tevens het subsidieplafond opgehoogd.
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