
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 september 2020,

nr 1101713/1452317 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit uitbreiding

agrarisch natuurbeheer 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en

landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

(SVNL 2016-2021);

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021 ten behoeve van agrarisch natuurbeheer

op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Hoofdstuk  1  Beheer door een agrarisch collectief (ANLb)

Artikel 1 uitbreiding agrarisch natuurbeheer
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.5 tot en met 3.15 van de SVNL 2016-2021 kan aan aanvra-

gers als bedoeld in artikel 3.1 van de SVNL 2016-2021, aan wie al in 2016 een subsidie voor

agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van artikel 3.2 SVNL 2016-2021, aanvullende subsidie

als bedoeld in artikel 3.2 van de SVNL 2016-2021 worden verleend voor de uitbreiding van agrarisch

natuurbeheer in leefgebieden met de aanduiding “water”, die gelegen zijn in het werkgebied van

het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en in het werkgebied van het Hoogheemraadschap

van Rijnland.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3:10 van de SVNL 2016-2021 kan de in het eerste lid ge-

noemde subsidie worden verleend voor een periode van vijf aaneengesloten jaren.

Artikel 2  Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor het onderdeel bedoeld in artikel 1 op leefgebieden die zijn aangegeven in het

vigerende Natuurbeheerplan, bedraagt voor de periode 2021 tot en met 2025 € 130.000,- per kalenderjaar,

in totaal € 650.000,-.

Artikel 3  Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1 kunnen tot en met 15 oktober 2020 worden ingediend

bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Artikel 4  Subsidiabele natuurterreinen
De subsidies genoemd in artikel 1 worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel als subsidiabel

is aangemerkt in het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 5  Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

dan wel de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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 dan wel de Minister van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 6  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 7  Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021.
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