PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/81
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 14 november 2006 hebben
vastgesteld:
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2004 de volgende subsidieregeling:

Nadere Subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer 20062007
Artikel 1 Begripsbepalingen
Agrarisch ondernemer: de beheerder zoals bedoeld in de Subsidieregeling
Natuurbeheer Limburg
DR: Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. Dit is de dienst die belast in met de
uitvoering van onder meer de LNV-Subsidieregeling Natuurbeheer.
EHS: De Ecologische Hoofdstructuur in Limburg zoals beschreven in het POL zoals
vastgesteld in 2006.
Artikel 2 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen gericht op het
ondersteunen van een particuliere grondeigenaar of een bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven particuliere organisatie bij het via functieverandering en particulier
natuurbeheer omzetten van landbouwgronden in de EHS naar natuur conform de
subsidieregeling natuurbeheer Limburg door middel van een bijdrage gebaseerd op de
waarde van de grond.
Artikel 3 Subsidieaanvraag en tijdstip van indiening
1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, t.a.v.
afdeling Vergunningen en subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
2. Aanvragen voor een subsidie kunnen worden ingediend tot en met 1 november
2007. Aanvragen die
nadien binnen komen of aanvragen die op 1 november 2007 niet compleet zijn
worden afgewezen.
3. Een aanvraag om projectsubsidie kan slechts worden ingediend door een particulier
of een organisatie
die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.
4. De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor die gronden waarvoor na 14
november 2006 bij DR
te Roermond een aanvraag voor functieverandering conform de subsidieregeling
Natuurbeheer
Limburg is ingediend.
5. De aanvraag dient ten minste een kopie van de na 14 november 2006 ingediende
aanvraag tot
subsidieverlening voor functieverandering in de EHS in Limburg in het kader van de
subsidieregeling
Natuurbeheer Limburg te bevatten. Indien de beschikking voor functieverandering in
het kader van de
subsidieregeling Natuurbeheer Limburg reeds verleend is dient een kopie van die
beschikking bij de
aanvraag gevoegd te worden.

6. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een bewijs van eigendom van de gronden
waarvoor
subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 4 Subsidiecriteria
Bij het verlenen van een projectsubsidie wordt rekening gehouden met de volgende
criteria:
a. de mate waarin de aanvraag tot verlening van een subsidie functieverandering in het
kader van de
subsidieregeling natuurbeheer Limburg voldoet aan de in die regeling gestelde
vereisten en aan de
natuurdoelen zoals beschreven in het voor het gebied geldende Stimuleringsplan
natuur, bos en
landschapsbeheer.
b. Aan aanvragen die ertoe leiden dat een agrarisch ondernemer het beoogde
natuurbeheer gaat
uitvoeren zal prioriteit gegeven worden.

Artikel 5 Subsidieverlening onder voorwaarden
De onderhavige projectsubsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarde:
De aangevraagde Subsidie functieverandering in het kader van de Subsidieregeling
Natuurbeheer Limburg moet daadwerkelijk door DR worden verleend.
Dit dient te worden aangetoond bij het aanvragen van de subsidievaststelling (zie
artikel 9). Indien uit de beschikking van DR mocht blijken dat subsidie is verleend voor
een lager aantal hectare dan gevraagd dan wordt de verleende projectsubsidie lager
vastgesteld overeenkomstig het aantal hectare waarvoor een subsidie
functiewaardering is verleend.
Artikel 6 Bepalingen bij doorverkoop
In de provinciale subsidiebeschikking zal worden geregeld dat de subsidie-ontvanger
de gronden alleen ter verkoop mag aanbieden aan een particulier of organisatie die het
terrein (bijvoorbeeld als onderdeel van een landgoed) duurzaam als natuur zal
beheren.
In de provinciale subsidiebeschikking zal tevens worden vastgelegd dat bij doorverkoop
de grond zal worden aangeboden tegen de dan geldende marktprijs verminderd met de
in het kader van deze regeling ontvangen provinciale subsidie. Indien dit niet gebeurd
zal het bij de verkoop teveel gevraagde bedrag door de provincie teruggevorderd
worden.
Artikel 7 Subsidiebedrag en subsidieplafond
1. De te verlenen subsidie bedraagt per hectare 15% van de agrarische waarde
waarvoor in het kader van de subsidieregeling natuurbeheer Limburg een subsidie
functieverandering is aangevraagd.
2. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 150.000,00.
3. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van het bepaalde in artikel 3, lid 4
en zonodig geprioriteerd op basis van de in artikel 4 genoemde subsidiecriteria en
de beschikbare middelen.
Artikel 8 Voorschotten
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een voorschot verstrekken van 50% van de
verleende subsidie.
Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger / -aanvrager
1. De aanvrager dient bij de aanvraag te vermelden hoeveel totaal aan
overheidssubsidie in de afgelopen
drie jaar (2004 t/m/ 2006) is ontvangen.
2. De gronden waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen door een particulier (bij
voorkeur een
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agrarisch ondernemer) beheerd te worden; dit kan hetzij de eigenaar zelf zijn hetzij
een particulier aan
wie de gronden via een pachtovereenkomst in beheer zijn gegeven.
Artikel 10 Subsidievaststelling
1. De aanvraag tot subsidievaststelling dient binnen 6 weken na ontvangst van de
subsidiebeschikking in
het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer ingediend te worden en bevat een
kopie van de
door DR afgegeven beschikking(en) in het kader van de subsidieregeling
natuurbeheer Limburg.
2. Subsidievaststelling zal zoveel als mogelijk is plaatsvinden uiterlijk 1 maand na
ontvangst van het
verzoek tot subsidievaststelling tenzij met de aanvrager andere afspraken gemaakt
zijn over de termijn
waarbinnen vaststelling zal plaatsvinden.
Artikel 11 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 14 november 2006 en eindigt nadat alle ingediende
aanvragen zijn
afgehandeld (inclusief eventuele bezwaar- en beroepschriften).
2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen
buiten het bereik van
deze regeling.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels grondkosten
particulier
natuurbeheer’.

Toelichting bij provinciale subsidieregeling grondkosten particulier natuurbeheer
Doel
Het doel van deze regeling is evenals bij de provinciale subsidieregeling Bevordering
particulier natuurbeheer via intermediairen 2006-2007: het bevorderen van de
deelname door particulieren aan de ontwikkeling en het beheer van de nieuwe natuur
in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) in Limburg. In de periode 2000-2006 is per jaar
gemiddeld 52 ha nieuwe natuur via particulieren gerealiseerd. Om te voldoen aan de
ambitie van rijk en provincie om de EHS per 2018 gerealiseerd te krijgen is in 2004
afgesproken dat 40% van de nog te realiseren nieuwe natuur via particulier
natuurbeheer ontwikkeld zal worden. Dit houdt in dat in de periode 2007 tot en met
2013 per jaar 176 ha extra particulier natuurbeheer gerealiseerd moet gaan worden.
Maximaal beschikbaar te stellen subsidiebedrag
Per ha landbouwgrond welke via functieverandering in het kader van de
rijkssubsidieregeling natuurbeheer (SN) naar natuur wordt omgevormd zijn de totale
grondkosten gemiddeld ca. € 33.000,00.
Daarvan wordt via de rijkssubsidie voor functieverandering 80% - zijnde de
waardedaling als gevolg van de verandering van de bestemming van landbouw naar
natuur – vergoed in het kader van genoemde rijkssubsidieregeling.
Het restant van 20% van de agrarische waarde kan de grondeigenaar pas bij
doorverkoop van de grond te gelde maken. Om te bevorderen dat particuliere
grondeigenaren de grond niet verkopen - om daarmee 100% van de agrarische waarde
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te incasseren - maar in bezit houden en als natuurterrein gaan beheren is het in het
kader van voorliggende provinciale subsidieregeling mogelijk gemaakt om aanvullend
aan de vergoeding van 80% van de waarde via de rijksregeling 15% van de agrarische
waarde vergoed te krijgen.
Dit kan gezien worden als een éénmalige stimuleringsbijdrage van de provincie aan
kosten van omzetting van de grond van landbouwgrond naar natuur analoog aan de
bijdragen die rijk en provincies geven aan Natuurmonumenten en de Landschappen bij
omzetting van landbouwgrond naar natuur. Bij aankoop door genoemde
natuurorganisaties vergoeden Rijk en provincie elk 50% van de grondkosten.
Subsidieplafond
Aangezien voor 2007 verwacht wordt dat er voor maximaal 40 ha aan aanvragen zal
binnenkomen (aangezien agrariërs in de praktijk van deze regeling zijn uitgesloten op
grond van de EU-staats-steunregels) is voorlopig het subsidieplafond daarop
afgestemd. Er is daarbij – op grond van de ervaringen in 2006 - uitgegaan van een
gemiddelde waarde van de betrokken agrarische gronden van
€ 25.000,00 per ha. Uitgaande van die gemiddelde agrarische grondprijs is het
maximaal uit te keren bedrag aan subsidies gesteld op € 150.000,00.
Wie kunnen de subsidie verkrijgen
De subsidie is te verkrijgen door zowel particulieren als particuliere organisaties. De
subsidie-ontvanger heeft daarbij de verplichting dat het beheer van de grond geschiedt
door een particulier, bij voorkeur een agrarische ondernemer, en dat dit is geregeld via
een pachtovereenkomst.
Verkrijging van de subsidie door agrarische ondernemers is gezien de EU-regels met
betrekking tot staatssteun slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk. Zie EUverordening 1860/2004 en communautaire richtsnoer 2000/C 28/02.
Voor ondernemers behorende tot het midden- en kleinbedrijf zijn er eveneens
beperkingen op grond van de EU-regels met betrekking tot staatssteun. Zie onder meer
de minimis-regeling, EU-verordening 69/2001 en 1/2004.
Indien de aanvrager een midden- of kleinbedrijf is en meer dan € 100.000,00 subsidie
ontvangt dan wel zal ontvangen over een periode van drie jaren, of de aanvrager is een
agrarisch ondernemer en ontvangt meer dan € 3.000,00 aan overheidssubsidie zal
voorzover nu bekend apart toestemming van de Europese Commissie moeten worden
verkregen. Verkrijgen van EU-toestemming is echter zeer onwaarschijnlijk.
Voor particulieren niet opererend uit naam van een bedrijf zijn er in principe geen
beletselen vanuit de EU-regels met betrekking tot staatsteun om van de
subsidieregeling gebruik te maken.
Aan welke voorwaarden dient een subsidieaanvraag te voldoen
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- het verzoek dient uiterlijk 1 november 2007 ingediend te zijn bij Gedeputeerde
Staten van Limburg;
-

-

het verzoek dient vergezeld te gaan van een na 14 november 2006 ingediend
verzoek tot functieverandering voor grond in de EHS in Limburg die opengesteld is
voor particulier natuurbeheer en – voorzover beschikbaar – de beschikking van de
Dienst Regelingen naar aanleiding van die aanvraag;
bij het verzoek dient een bewijs te zijn gevoegd dat de indiener eigenaar is van de
gronden waarvoor
subsidie wordt aangevraagd;
voorzover er kans is dat de EU-regels met betrekking tot staatssteun van
toepassing zijn dient de aanvrager aan te geven hoeveel overheidssteun hij al
ontvangen heeft in de afgelopen drie jaar.

Regeling met betrekking tot bevoorschotting, subsidievaststelling en uitbetaling
Op basis van de aanvraag kan – indien de ingediende bewijsstukken in orde bevonden
zijn - een voorschot van 50% van de totale subsidie uitbetaald worden. De definitieve
subsidie zal berekend en uitgekeerd worden op basis van het aantal ha waarvoor een
positieve beschikking met betrekking tot functieverandering is ontvangen van de Dienst
Regelingen op basis van de na 14 november 2006 ingediende aanvraag.
4

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 14 november 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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