PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2012/120
Officiële naam regeling:
Citeertitel:
Naam ingetrokken regeling:
Besloten door:
Onderwerp:
Wettelijke grondslag(en) of
bevoegdheid waarop de
regeling is gebaseerd:
Datum inwerkingtreding:
Looptijd regeling:
Verantwoordelijke afdeling:

Wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
Wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
n.v.t.
Gedeputeerde Staten
Wijziging Subsidieverordening inrichting landelijk
gebied Limburg

artikel 11 Wet inrichting landelijk gebied
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1 januari 2013 tot (geen einddatum)
Landelijk Gebied

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 18 december 2012 hebben vastgesteld:
de volgende wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
Artikel I Wijziging verordening
De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt als volgt gewijzigd.
A. In de bijlage komt hoofdstuk 4 te luiden:

Hoofdstuk 4 Natuur
4.1 Soortenbeleid
Sluit aan bij operationeel doel (code)
Beoogde activiteit

pMJP Ntr 5.2
1. Eenmalige maatregelen die niet via de (actueel
opengestelde) Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer Limburg kunnen worden
gesubsidieerd en praktijkgericht onderzoek voor de
instandhouding van de leefgebieden en populaties van
prioritaire soorten (genoemd in de Beleidsnota natuur en
landschapsbeheer 2010-2020) en publicatie van
gegevens.

Projecten en publicaties komen slechts dan voor subsidie
in aanmerking als verwacht mag worden dat de resultaten
relevant en bruikbaar zullen zijn voor bescherming,
instandhouding en ontwikkeling van de bedoelde soorten
of hun leefgebieden.
2. Praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de interactie
tussen diersoorten en andere belangen, in het kader van
door Gedeputeerde Staten goedgekeurde
faunabeheerplannen of ten behoeve van het opstellen
daarvan.
3. Aanleg faunavoorzieningen ten behoeve van
bovengenoemde prioritaire soorten.
Aanvrager

Grondeigenaren en grondgebruikers, gemeenten,
waterschappen, onderzoeksinstituten en particulieren,
instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende
instellingen (zoals IKL, Bosgroep Zuid-Nederland).

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van onderzoek, publicatie en kosten van eenmalige
maatregelen mits het geen productieve investeringen betreft.

Subsidiepercentage/bedrag

Ad. 1 & 2
Maximaal 90% van de subsidiabele kosten. Inzet vrijwilligers
kan dienen als cofinanciering op basis van uurtarief € 27,50.
Ad 3
Faunavoorzieningen: Maximaal 100% van de subsidiabele
kosten tot een maximum van € 25.000 per faunavoorziening.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

De subsidieontvanger is verplicht om een gebied of
(fauna)voorziening gedurende ten minste 10 jaar na
subsidievaststelling deugdelijk te beheren en moet bij schade
aan de voorziening of verlies van natuurwaarden tengevolge
van ondeugdelijk beheer de subsidie geheel of gedeeltelijk
terugbetalen.
Stapeling van subsidies in het kader van agrarisch
natuurbeheer of landschapsbeheer met subsidies voor
soortenbeleid is niet mogelijk.
Aanvrager is een landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader mits het niet-productieve investeringen betreft.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.
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Maatregel 323 POP-2 (Instandhouding en opwaardering van
het landelijk erfgoed): zie POP-maatregel voor
steunintensiteit.

B. In de bijlage komt hoofdstuk 6 te luiden:

HOOFDSTUK 6: WATER EN BODEM
6.1 Herstel verdroogde natuurgebieden
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Wtr 2.1

Beoogde activiteiten

Maatregelen die zijn gericht op of het gevolg zijn van
hydrologisch of ecologisch herstel van TOP-gebieden (zowel
kwantiteit als kwaliteit), verdeeld in de volgende categorieën:
1. Waterhuishoudkundige maatregelen in bestaande natuur
of verworven nieuwe natuur in de EHS, gericht op het
realiseren van het GGOR in de TOP-gebieden.
2. Waterhuishoudkundige maatregelen buiten bestaande
natuur of verworven nieuwe natuur in de EHS, gericht op
het realiseren van het GGOR in de TOP-gebieden.
3. Fysieke maatregelen of de inzet van een ander instrument
ter voorkoming, beperking of opheffing van de externe
werking van maatregelen zoals bedoeld in categorie 1 en
2 of financiële vergoeding van voorziene schade door
genoemde maatregelen.
4. Voorbereidings- en proceskosten van 1, 2 en 3.

Aanvrager

Een ieder.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Categorie 1:
Kosten van maatregelen binnen bestaande natuur of
verworven nieuwe natuur in de EHS ten behoeve van het
bereiken van het GGOR.
Categorie 2:
Kosten van:
a) het verondiepen van waterlopen;
b) het aanleggen van stuwen en dammen;
c) het dempen van waterlopen of greppels;
d) het omleiden van waterlopen;
e) andere waterhuishoudkundige maatregelen buiten
bestaande natuur of verworven nieuwe natuur in de EHS,
gericht op het realiseren van het GGOR in de TOPgebieden.
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Categorie 3:
Kosten van:
a) het aanpassen en vervangen van bestaande drainage
door peilgestuurde en aanleg van nieuwe peilgestuurde
drainage;
b) het aanbrengen van greppels;
c) het aanvullen van terreinen die ten gevolge van de
uitvoering van het maatregelenpakket GGOR te nat
worden;
d) andere fysieke maatregelen ter voorkoming, beperking of
opheffing van de externe werking van ten behoeve van de
TOP-gebieden getroffen maatregelen;
e) herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst voor
zover deze noodzakelijk is voor het gewenste
grondgebruik (overeenkomstig paragraaf 1.1 van deze
bijlage; als de aanvrager een landbouwer is gelden de
aldaar genoemde subsidiepercentages);
f) eenmalige vergoeding van de gekapitaliseerde
waardevermindering van de grond als gevolg van
noodzakelijke wijziging of beperking van het agrarisch
grondgebruik.
Categorie 4:
a) Kosten van de voorbereiding van een inrichtingsplan als
bedoeld in artikel 17 van de Wilg of een qua vorm en
inhoud daarmee vergelijkbaar plan;
b) kosten van voorbereiding (of proceskosten): planvorming,
ontwerpen, bestekken, advies en onderzoek,
management en coördinatie, directievoering en
communicatie.
De kosten genoemd onder categorie 1 tot en met 3 worden
gezien als uitvoeringskosten, die onder categorie 4 als
voorbereidings- en proceskosten.

Subsidiepercentage/bedrag

Categorie 1:
Maximaal 100% van de subsidiabele kosten.
Categorie 2:
Maximaal 75% van de subsidiabele kosten;
Categorie 3:
a) maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een
maximum van € 1.765,per ha voor nieuwe drainage,
maximaal 60% met een maximum van € 960 per ha
voor ombouw met verdichting en
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maximaal 50% met een maximum van € 400 per ha voor
alleen ombouw;
b t/m d) maximaal 75% van de subsidiabele kosten;
e) maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 1.310 per ha. Als de aanvrager
landbouwer is gelden de in paragraaf 1.1 van deze bijlage
genoemde subsidiepercentages.
f) maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 15.000 per ha.
Categorie 4:
Maximaal 75% van de subsidiabele kosten.
Van de subsidiabele kosten genoemd onder de categorieën 1
tot en met 3 kan maximaal 15% worden aangevraagd voor
voorbereidings- en proceskosten.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Een aanvraag wordt getoetst aan het doelbereik van de
GGOR-rapporten van de waterschappen. Dit houdt in dat de
maatregelen zoals opgenomen in die GGOR-rapporten als
uitgangspunt worden genomen. Van meer of andere
maatregelen wordt – met instemming van de waterschappen de noodzaak of meerwaarde aangetoond en de bijdrage ervan
aan het doel moet ten minste gelijkwaardig zijn.
Categorie 3:
Financiële vergoeding van voorziene schade betreft een
vergoeding van die schade die voorzien is in de GGORrapporten van de waterschappen of die berekend en/of
begroot wordt bij de nadere voorbereiding en/of uitwerking van
de maatregelen uit die GGOR-rapporten.

Financiële vergoeding van voorziene schade kan worden
toegepast als fysieke maatregelen of een ander instrument,
zoals genoemd in deze categorie, geen toereikend alternatief
is om schade te voorkomen, beperken of op te heffen.
Categorie 4:
De verhouding tussen subsidiabele uitvoeringskosten zoals
bedoeld in categorie 1 t/m 3 en subsidiabele voorbereidingsen/of proceskosten zoals bedoeld in categorie 4 is maximaal
85:15.
Voor de maatregelen waar subsidie voor wordt aangevraagd
mag niet ook subsidie zijn aangevraagd of verleend op grond
van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Limburg.
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EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.

6.2 Herstel beken met specifiek-ecologische functie
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Wtr 4.1

Beoogde activiteiten

•

Beekherstel; de beken worden voorzien van
beekdalzones die ruimte bieden aan de natuurlijke
processen, zoals:
- vrije meandering (erosie en sedimentatie);
- natuurlijke peilfluctuaties (inundatie en kwel);
- natuurlijke ontwikkeling aquatische en terrestrische
levensgemeenschappen.
Aanleg bypass/voorziening voor beekgebonden fauna
ten behoeve van de ecologische doorgankelijkheid om
obstakels te vermijden (bijvoorbeeld waterrad) of ten
behoeve van wateroverlast (waterkwantiteit) in de
oorspronkelijke beekloop.

•

Aanvrager

Waterschappen. Subsidie voor de kosten van
planvoorbereiding kan ook door andere overheden worden
aangevraagd.

Toepassingsgebied

SEF-beken in de gehele provincie Limburg.

Subsidiabele kosten

Subsidiepercentage/bedrag

•

Uitvoeringskosten beekherstel (inclusief
grondverwerving).
•
Kosten van de voorbereiding van een inrichtingsplan
als bedoeld in artikel 17 van de Wilg of een qua vorm en
inhoud daarmee vergelijkbaar plan;
•
kosten van besteksgereed maken plannen en
beekherstel-gerelateerde uitvoering, waaronder
grondaankoop;
•
kosten van herverkaveling en ruilverkaveling bij
overeenkomst voor zover het beken binnen de POG
betreft.
SEF-Beken binnen TOP-gebieden:
maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 240.000 per km beek. Uitgangspunt voor het bepalen
van het subsidiebedrag is het aantal gerealiseerde aantal
kilometers beekomlegging om het TOP-gebied heen.
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SEF-Beken buiten TOP-gebieden:
maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 120.000 per km beek. Uitgangspunt voor het bepalen
van het subsidiebedrag is het bestaande aantal kilometers
SEF-beek.
Van de subsidiabele kosten kan maximaal 15% worden
aangevraagd voor voorbereidings- en proceskosten
(waaronder niet wordt begrepen grondverwerving).

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.

Artikel II Overgangsrecht
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening blijven
de bepalingen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Limburg van kracht zoals
die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening, ook voor de volgende stappen in het
subsidietraject.

Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in vergadering d.d. 18 december 2012 van Gedeputeerde Staten van de provincie
Limburg.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 20 december 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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