PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/73
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 8 november 2005 hebben
vastgesteld:
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2004 de volgende subsidieregeling:
Nadere Subsidieregels bevordering particulier natuurbeheer via intermediairen
2005-2006
Artikel 1 Begripsbepalingen
Adviesburo: een advies- of bemiddelingskantoor, een adviesorganisatie, een
adviesinstantie of een niet-commerciële organisatie zoals een milieucoöperatie.
Agrarisch ondernemer: de beheerder zoals bedoeld in de (rijks)Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000.
DR: Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. Dit is de dienst die belast is met de
uitvoering van onder meer de LNV-Subsidieregeling Natuurbeheer.
Artikel 2 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen ten behoeve van
functioneel en in tijd begrensde activiteiten, gericht op het ondersteunen/adviseren van
(een) agrarisch ondernemer(s) bij het verkrijgen van een subsidie functieverandering
op grond van de (rijks)Subsidieregeling natuurbeheer 2000.
Artikel 3 Subsidieaanvraag en tijdstip van indiening
1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten t.a.v.
afdeling Groen, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht.
2. Aanvragen voor een projectsubsidie conform art. 2 kunnen worden ingediend tot en
met 31 januari
2006.
3. Aanvragen die nadien binnen komen of aanvragen die op 31 januari 2006 niet
compleet zijn
worden afgewezen.
4. Een aanvraag om projectsubsidie kan slechts worden ingediend door een
adviesburo dat als zodanig
geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.
5. De aanvraag dient ten minste te bevatten:
a. een kopie van de in 2005 ingediende aanvraag tot subsidieverlening in het kader van
de
(rijks)Subsidieregeling Natuurbeheer 2000;
b. per in het vorige lid vermelde aanvraag een kopie van de door DR afgegeven
ontvangstbevestiging en
c. een kopie van de machtiging, waaruit blijkt dat aanvrager namens de agrarisch
ondernemer handelt.

Artikel 4 Subsidiecriteria
Bij het verlenen van een projectsubsidie wordt rekening gehouden met de volgende
criteria:
a. of en in welke mate de aanvraag tot verlening van een subsidie functieverandering in
het kader van de
(rijks) Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voldoet aan de in die regeling gestelde
vereisten en;
b. de hoeveelheid hectare in de EHS waarvoor een subsidie functieverandering wordt
gevraagd waarbij
grote aantallen de voorkeur hebben.
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Artikel 5 Subsidieverlening onder voorwaarde
De onderhavige projectsubsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de
aangevraagde
subsidie functieverandering in het kader van de (rijks) Subsidieregeling natuurbeheer
2000
daadwerkelijk door DR wordt 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 Subsidiebedrag en subsidieplafond
1. De te verlenen subsidie bedraagt € 500,-- per hectare in de EHS waarvoor in het
kader van de
(rijks)Subsidieregeling natuurbeheer 2000 een subsidie functieverandering is
aangevraagd.
2. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000,--.
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 7 Voorschotten
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een voorschot verstrekken van 50% van de
verleende subsidie.
Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger / -aanvrager
1. De aanvrager dient bij de aanvraag te vermelden hoeveel totaal aan
overheidssubsidie in de afgelopen
drie jaar (2002 t/m/ 2004) is ontvangen. Indien de aanvrager meer dan
€ 100.000,-- subsidie ontvangt dan wel zal ontvangen over een periode van drie
jaren, zal hier
toestemming van de Europese Commissie voor moeten worden gevraagd (de
minimisregeling,
Verordening 69/2001).
2. Bij het verrichten van activiteiten dient de subsidieontvanger er rekening mee te
houden dat de
agrarisch ondernemer ten behoeve waarvan de activiteiten worden verricht, niet
meer dan € 3.000,-aan overheidssubsidies over een periode van drie jaar mag ontvangen tenzij het om
een agrarische
onderneming gaat die aangemerkt wordt als een Midden- en Kleinbedrijf. Indien het
laatste het geval is
geldt voor de agrariër eveneens voornoemde minimisregeling.
Artikel 9 Subsidievaststelling
1.
De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een kopie van de door DR afgegeven
beschikking(en) in
het kader van de (rijks)Subsidieregeling natuurbeheer 2000.
2.
De aanvraag tot subsidievaststelling dient binnen uiterlijk zes weken na de
ontvangst van de
verleningsbeschikking van DR te zijn ingediend bij de provincie, afdeling Groen.
Artikel 10 Hardheidsclausule
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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 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 10 november 2005 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 bevordering
particulier natuurbeheer
via intermediairen, 2005-2006’.
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Toelichting bij provinciale regeling bevordering particulier natuurbeheer via
intermediairen voor 2005-2006
Doel
Bevordering benutting rijkssubsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel particulier
natuurbeheer (functiewijziging; d.w.z. art. 40-49) binnen de Ecologische hoofdstructuur.
Toelichting:
Deze subsidieregeling heeft tot doel dat het gebruik van de rijkssubsidies voor
natuurontwikkeling door particulieren op eigen grond begrensd als nieuwe natuur
binnen de Ecologische hoofdstructuur (EHS) in Limburg aanzienlijk toeneemt.
In de periode 2000-2005 is voor 393 ha aan aanvragen voor particulier natuurbeheer
ingediend, gemiddeld 79 ha per jaar. Doelstelling in het provinciaal beleid voor de
periode 2004-2007 is om dit met ten minste 240 ha per jaar te doen toenemen.
Maximaal beschikbaar te stellen vergoeding
Per ha natuurontwikkeling door particulieren in de EHS is voor acquisitie en
aanvraagbegeleiding door intermediaire organisaties maximaal beschikbaar: € 500,--.
Bij de verlening van de toe te kennen vergoeding zal rekening gehouden worden de
EU-regels op het gebied van staatssteun. Deze houden in dat het totaal aan
overheidssubsidie per 3 jaar niet meer dan € 100.000,-- mag bedragen.
Subsidieplafond
Het budget voor deze tijdelijke subsidieregeling bedraagt € 50.000,--.
Wie kunnen vergoeding kosten ontvangen
Alleen intermediaire organisaties welke geregistreerd staan bij de Kamer van
Koophandel.
In aanmerking komen: advies- en bemiddelingsburo’s en –organisaties inclusief nietcommerciële organisaties zoals milieu-coöperaties.
Aan welke voorwaarden dient verzoek tot vergoeding kosten te voldoen
Het verzoek dient uiterlijk 31 januari 2006 ingediend te zijn bij Gedeputeerde Staten
van Limburg, t.a.v. de afdeling Groen. (Aanvragen voor functieverandering naar natuur
in het kader van de SN moeten voor 31 december 2005 bij DR zijn ingediend).
In het verzoek dient aangegeven te zijn: voor hoeveel ha de adviseur naar verwachting
een beschikking functiewijziging in het kader van de SN binnen de EHS tot stand zal
brengen op basis van machtigingen door grondgebruikers en grondeigenaren.
Bij het verzoek dienen als bewijsstuk bijgevoegd te zijn: kopieën van machtigingen
door grondeigenaren/-gebruikers, kopieën van de eind 2005 ingediende aanvragen en
per aanvraag een kopie van de door de dienst DR afgegeven ontvangstbevestigingen.
In verband met de EU-staatssteunregels dient de aanvrager verder bij de aanvraag te
vermelden hoeveel overheidssubsidie de laatste 2 jaar (2003 en 2004) ontvangen
werd.
Van de aan een intermediaire organisatie toegekende subsidie mag - in verband met
de regels van de Europese Unie voor staatssteun aan agrarische ondernemingen - per
geadviseerde agrariër maximaal
€ 3.000,-- aan de betreffende ondernemer doorgegeven worden in de vorm van
kortingen op de factuur voor de advieskosten of anderszins.
Betalingsregeling
Op basis van aanvraag zal – indien de ingediende bewijsstukken in orde bevonden zijn
– een voorschot gegeven worden van 50% van de uit te keren totale bijdrage in de
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kosten. De totale uit te keren vergoeding (subsidievaststelling) zal berekend worden op
basis van het aantal ha waarvoor uiteindelijk een positieve beschikking van DR
ontvangen werd door de aanvrager.
Het restant van de totale vergoeding (totale vergoeding min voorschot) zal uitgekeerd
worden nadat via kopieën van de door DR verleende beschikkingen aangetoond is
voor welke van de aangevraagde ha’s daadwerkelijk gestart kan worden met particulier
natuurbeheer.

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

Uitgegeven, 10 november 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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