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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij, gelet op de Algemene Subsidieverordening 2004, in hun vergadering van 9 maart 2010 de
volgende subsidieregeling hebben vastgesteld.
Nadere Subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer 2009-2010

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
de Dienst Regelingen: de Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit (LNV);
b.
het Stimuleringsplan: het ter plaatse geldende Stimuleringsplan bos, natuur en landschap,
vastgesteld door Gedeputeerde Staten;
c.
de Dienst Landelijk Gebied: de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV).
Artikel 2 Subsidie
1.
Gedeputeerde Staten kunnen, ter bevordering van het omzetten van landbouwgronden naar natuur
in de ecologische hoofdstructuur als bedoeld in het Provinciaal Omgevingsplan 2006,
projectsubsidie verlenen in geval van functieverandering.
2.
Subsidie wordt verleend aan een eigenaar:
die gronden met een agrarische bestemming omzet in die natuur die ter plaatse volgens het
Stimuleringsplan gewenst is, en die daarvoor op of na 12 november 2009 een aanvraag om
subsidie op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg heeft ingediend bij de Dienst
Regelingen.
3.
De subsidie bedraagt 10% van de agrarische waarde over de oppervlakte.

Artikel 3 Aanvraag
1.
Een subsidieaanvraag wordt compleet ingediend uiterlijk op 11 november 2010.
2.
De aanvraag wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten, Afdeling Vergunningen en Subsidies,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
3.
De aanvraag gaat vergezeld van:
a.
een kopie van de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b;
b.
en kopie van het concept taxatieoverzicht opgesteld door DLG of, indien op tijd voorhanden,
een kopie van de beschikking tot subsidieverlening van de Dienst Regelingen;
c.
een bewijs van eigendom van de gronden waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
d.
opgave van het totaal aan overheidssubsidie dat een agrariër in de drie kalenderjaren die
voorafgaand aan de aanvraag heeft ontvangen of dat een midden- of kleinbedrijf in de
afgelopen twee belastingjaren en in het lopende belastingjaar heeft ontvangen, door middel
van het invullen van de de-minimisverklaring.
Artikel 4 Ontbindende voorwaarde
Subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het Groenfonds start met een
projectrekening (zie artikel 8, tweede lid).
Artikel 5 Voorschot
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een voorschot verlenen van 90% van de verleende subsidie.
Artikel 6 Verplichtingen
1.
De subsidieontvanger beheert de gronden zodanig dat wordt voldaan aan de ter plaatse geldende
eisen van particulier natuurbeheer als bedoeld in het Stimuleringsplan of draagt er zorg voor dat dit
door derden, bij voorkeur door een agrarisch ondernemer aan wie de gronden in pacht worden
gegeven, zal gebeuren.
2.
De subsidieontvanger zal de gronden alleen verkopen als de koper deze blijvend als natuur zal
onderhouden volgens de eisen als bedoeld in het eerste lid.
3.
De subsidieontvanger zal bij verkoop de dan geldende marktprijs in rekening brengen verminderd
met de subsidie die in het kader van deze regeling is verkregen.
4.
Gedeputeerde Staten kunnen aan het verlenen van subsidie nadere verplichtingen verbinden met
het oog op het doel van de subsidie of met het oog op de afhandeling ervan.
Artikel 7 Vaststelling
1.
De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend uiterlijk binnen twee jaar na ontvangst van de
subsidieverleningbeschikking.
2.
De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van de bevestiging van het Nationaal
Groenfonds van de start van de projectrekening.
Artikel 8 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
2. 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 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1.
Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot
en met 12 november 2009.
2.
Deze regeling eindigt op 12 november 2010 of wordt zoveel eerder op het moment dat van
rijkswege een vergoeding van 100% van de grondkosten wordt ingevoerd.
3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer
2009-2010.
Artikel 10 Overgangsrecht
1.
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór 12 november 2009 blijven de Algemene
Subsidieverordening 2004 en de daarop gebaseerde Nadere Subsidieregels grondkosten
particulier natuurbeheer 2008-2009 van toepassing, ook voor de volgende stappen in het
subsidietraject.
2.
Aanvragen die zijn ingediend op of na 12 november 2009 en waarover bij inwerkingtreding van
deze regeling nog niet is beslist, worden op basis van deze nieuwe regeling afgehandeld.
3.
De bepalingen van deze regeling blijven daarna van toepassing op een subsidie die in het kader
van deze regeling werd verleend.
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Toelichting
De realisatie van particulier natuurbeheer blijft achter op de doelstelling. Het streven is om te komen tot
een jaarlijkse toename van 175 hectare. In 2009 is 92 ha daadwerkelijk gerealiseerd.
Inmiddels zijn de nieuwe subsidieregelingen SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschapbeheer) en
SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) ingevoerd. Met de invoering van deze
nieuwe regelingen wordt een nieuwe impuls verwacht voor de realisatie van particulier en agrarisch
natuurbeheer.
In de regeling SKNL is de vergoeding voor afwaardering van de grond verhoogd naar 85% van de
agrarisch waarde (ten tijde van programmabeheer was dat 80% van de agrarisch waarde).
Met de nu voorliggende regeling Nadere Subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer 2009-2010,
wordt de mogelijkheid geboden voor een aanvullende subsidie van 10% van de agrarische waarde,
waarmee de vergoeding voor de afwaardering van de grond in totaal 95% van de agrarische waarde
bedraagt.
Conform de verklaring van Linschoten wordt landelijk sinds 2009 gestreefd naar een vergoeding van
100% van de grondkosten bij start met particulier natuurbeheer.
Op het moment dat deze mogelijkheid door de EU wordt goedgekeurd en op basis van een IPO-voorstel
in de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg is ingebouwd zal de voorliggende
regeling beëindigd worden.
De invoering van voorliggende regeling is uitgesteld in afwachting naar de landelijke invoering van de
100% vergoeding. Die goedkeuring wordt echter niet op afzienbare termijn verwacht.
Daarom is de voorliggende regeling opengesteld met terugwerkende kracht tot en met 12 november
2009, het moment van staken van de vorige Limburgse regeling voor de extra vergoeding voor
grondkosten bij start met particulier natuurbeheer.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 11 maart 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.
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