GECORRIGEERDE UITGAVE
PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/79
Gedeputeerde Staten van Limburg
Vaststelling van de tarieven, de subsidieplafonds en de aanvraagperioden voor
subsidies natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2007 GECORRIGEERDE
UITGAVE 5 juli 2007
De correcties betreffen de weergave van de vergoedingsbedragen (op diverse
plaatsen stonden abusievelijk punten in plaatsen van komma’s waardoor vergoedingen
met een factor 100 leken te zijn verhoogd), het subsidieplafond voor verlengingen SAN
waarin een cijfer teveel was opgenomen, het abusievelijk niet openstellen van de SNpakketten voor landschapsbeheer en het gegeven dat de indruk is gewekt dat het
pakket voor Hamsterbeheer in 2007 wél zou zijn opengesteld voor agrariërs met een
aflopend contract voor SAN-Hamsterbeheer.
De overige onderdelen van Provinciaal Blad 2006/79 dd. 16 november 2006 zijn niet
bijgevoegd aangezien deze niet gewijzigd zijn.
gelet op de artikelen 152 en 160 van de Provinciewet;
gelet op afdeling 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 20 september 2005 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
gelet op de artikelen 6 en 7 van de Subsidieregeling Natuurbeheer Limburg
(Provinciaal Blad 2006, nr 79; www.limburg.nl) en de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer Limburg (Provinciaal Blad 2006, nr 79; www.limburg.nl) ;
gelet op het delegatiebesluit van Provinciale Staten van 22 september 2006;
besluiten – onder het voorbehoud dat de Bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de
Provincie Limburg over het ILG voor Limburg in december 2006 door beide partijen
geaccordeerd wordt - vast te stellen:
a. voor het begrotingsjaar 2007 de bij de Subsidieregeling Natuurbeheer Limburg
en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg behorende tarieven;
b. voor het begrotingsjaar 2007 de bij de hierboven genoemde regelingen
behorende subsidieplafonds;
c. voor het begrotingsjaar 2007 de bij de hierboven genoemde regelingen
behorende aanvraagperioden;
d. enkele nadere bepalingen met betrekking tot de hierboven genoemde
regelingen.
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A. Tarieven 2007
I.
De beheersbijdragen voor de basis-,plus-, recreatie- en landschapspakketten,
opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 tot en met 43,
46 tot en met 48, 50 tot en met 56 en 58 van de Subsidieregeling natuurbeheer
Limburg, worden voor het begrotingsjaar 2007 conform de bij dit besluit
gevoegde bijlage I in euro’s per eenheid vastgesteld.
II.

De beheersbijdragen voor de beheers- en landschapspakketten, opgenomen in
de bijlagen 6 tot en met 18, 23a tot en met 24a, 26a, 28 tot en met 30, 32, 33, 36
tot en met 38 en 40 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer Limburg, worden voor het begrotingsjaar 2007 conform de bij dit
besluit gevoegde bijlage II in euro’s per eenheid vastgesteld.

III.

Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per hectare per jaar, zoals
opgenomen in bijlage 64 van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg, wordt
voor het begrotingsjaar 2007 als volgt vastgesteld:
a. € 7.315,00 voor basis- of pluspakketten;
b. € 10.449,00 voor landschapspakketten.

IV.

Het maximumbedrag aan inrichtingssubsidie per hectare per jaar, zoals
opgenomen in bijlage 50 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
Limburg, wordt voor het begrotingsjaar 2007 als volgt vastgesteld:
a. € 7.315,00 voor beheerspakketten;
b. € 10.449,00 voor landschapspakketten.

B. Subsidieplafonds 2007
I. Ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg worden voor het
begrotingsjaar 2007 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
i.

ii.

€ 1.770.808,00 voor beheers-, recreatie- en landschapssubsidie als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, ten behoeve van de basis-,
plus-, recreatie- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot
en met 58, voor zover het aanvragers betreft met een tussen 31 december
2006 en 30 november 2007 aflopende beschikking tot subsidieverlening op
basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mits de aanvraag gericht is op het
voortzetten van het beheer op de terreinen waarvoor door de minister
subsidie werd verstrekt;
€ 209.292,00 voor beheers-, recreatie- en landschapssubsidie als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e, ten behoeve van de basis-,
plus-, recreatie- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot
en met 58, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld in
onderdeel B.I, subonderdeel i;
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iii.

€ 5.373.720,00 voor subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, ten behoeve van de
basis-, plus- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot en
met 58, mits het terrein is begrensd op basis van een natuurgebiedsplan als
bedoeld in artikel 13.

II. Ten behoeve van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg wordt voor
het begrotingsjaar 2007 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
i.

€ 2.928.376,00 voor beheers- en landschapssubsidie als bedoeld in artikel
2, eerste lid, onderdelen a en b, ten behoeve van de beheers- en
landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28 en 28b tot
en met 46 (pakket 28a is niet opengesteld), alsmede voor de vergoeding
als bedoeld in artikel 18, voor zover het aanvragers betreft:
a.

b.

ii)

met een tussen 31 december 2006 en 30 november 2007 aflopende
beschikking tot subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, mits de aanvraag gericht is op het voortzetten van
het beheer op de terreinen waarvoor door de minister subsidie werd
verstrekt, óf
met een tussen 31 december 2006 en 30 november 2007 aflopende
beschikking tot subsidieverlening op basis van één van de
regelingen, genoemd in artikel 33, onderdeel d, subonderdelen 7 tot
en met 10.

€ 840.000,00 voor beheers-, inrichtings- en landschapssubsidie als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, ten behoeve van
de beheers- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 6 tot en
met 28 en 28b tot en met 46, alsmede voor de vergoeding als bedoeld in
artikel 18, voor zover het andere aanvragers betreft dan bedoeld in
onderdeel B.II, subonderdeel i, onder a en b.

Indien er wijzigingen optreden in de bedragen die via de Bestuursovereenkomst ILG
Limburg beschikbaar komen voor subsidiëring van natuurbeheer in Limburg zullen
bovenstaande plafonds zo spoedig mogelijk na de ondertekening van de
Bestuursovereenkomst ILG voor Limburg aangepast worden. Dit kan er toe leiden dat
voor bepaalde onderdelen van de SAN-Limburg en/of de SN-Limburg plafonds op €
0,00 gesteld moeten worden.
C. Aanvraagperiode
Met uitzondering van aanvragen voor de vergoeding zoals bedoeld in artikel 18 van de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg, kunnen aanvragen voor subsidie als
bedoeld in de onderdelen B.I en B.II worden ingediend in de periode van 15 november
2006 tot en met 14 januari 2007 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 322,
9400 AH te Assen.
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D. Nadere bepalingen
Voor zover in een gebiedsplan de beheerspakketten, opgenomen in de bijlagen 23 tot
en met 27 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de desbetreffende terreinen zijn
opengesteld, is het tevens mogelijk om de beheerspakketten, opgenomen in de
bijlagen 23a tot en met 26a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg
overeenkomstig onderstaande overgangstabel voor die terreinen aan te vragen:
Bijlage SAN LNV
23
24
25
26
27

Overeenkomstige bijlage SAN Limburg
23a tot en met 23c
24a
24a
26a
26a

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop zij in het Provinciaal Blad
wordt gepubliceerd.
Meer informatie
De subsidieregelingen en de toelichting daarop zijn tevens in te zien op de websites
van de provincie en het LNV-loket:
Provincie Limburg: http://www.limburg.nl
LNV-loket: http://www.hetlnvloket.nl
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Bijlage I. Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2007, behorende bij
de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg
Bijlage Pakketomschrijving

Eenheid

Bijdrage

12

Plas en ven

ha per jaar

€

17,96

13

Moeras

ha per jaar

€

34,81

14

Rietcultuur

ha per jaar

€

179,59

15

(Half)natuurlijk grasland

ha per jaar

€

138,06

16

Heide

ha per jaar

€

44,89

17

Struweel

ha per jaar

€

11,23

18

Hoogveen

ha per jaar

€

86,44

19

Akker

ha per jaar

€

157,13

20

Bos

ha per jaar

€

53,87

21

Natuurlijke eenheid A

ha per jaar

€

11,23

21

Natuurlijke eenheid B

ha per jaar

€

38,16

22

Soortenrijke plas

ha per jaar

€

87,54

23

Soortenrijk ven

ha per jaar

€

63,97

24

Beek en duinrel

ha per jaar

€

437,74

25

Trilveen

ha per jaar

€ 1.695,97

26

Overjarig rietland

ha per jaar

€

85,30

27

Veenmosrietland en moerasheide

ha per jaar

€

888,95

28

Nat soortenrijk grasland

ha per jaar

€

955,17

29

Droog soortenrijk grasland

ha per jaar

€

326,62

29

Droog soortenrijk grasland (bloemdijk) ha per jaar

€ 1.051,70

30

Soortenrijk stuifzand

ha per jaar

€

57,24

31

Soortenrijke heide

ha per jaar

€

86,44

33

Levend hoogveen

ha per jaar

€

139,18

34

Soortenrijk weidevogelgrasland

ha per jaar

€

270,50

35

Zeer soortenrijk weidevogelgrasland

ha per jaar

€

430,98

36

Wintergastenweide

ha per jaar

€

232,33

38

Bos met verhoogde natuurwaarde

ha per jaar

€

72,96

39

Natuurbos

ha per jaar

€

80,81

40

Hakhout en griend (eik)

ha per jaar

€

279,48

40

Hakhout en griend (wilg/es/els)

ha per jaar

€ 1.514,13

41

Middenbos

ha per jaar

€

149,28

42

Houtkade, houtwal, haag en singel

ha per jaar

€

712,94

43

Bomenrij

100 m per jaar

€

36,97

46

Elzensingel

100 m per jaar

€

32,41

47

Geriefhoutbosje

ha per jaar

€

648,13

48

Knip- en scheerheg

m per jaar

€

1,69

50

Knotbomen

boom per jaar

€

4,38

51

Grubbe en holle weg

ha talud per jaar

€ 1.620,32

52

Hoogstamboomgaard

boom per jaar

€

53

Eendenkooi

ha per jaar

€ 1.707,71

54

Poel (< 75m2)

poel per jaar

€

50,61

54

Poel (75–175m2)

poel per jaar

€

81,20

16,14
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54

Poel (≥ 175m2)

poel per jaar

€

105,38

55

Rietzoom & klein rietperceel (rijland)

ha per jaar

€

657,30

55

Rietzoom & klein rietperceel (vaarland)ha per jaar

€

964,34

56

Raster

meter per jaar

€

0,52

58

Recreatiepakket

ha per jaar

€

32,43
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Bijlage II. Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2007, behorende bij
de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg
Bijlage Pakketomschrijving
Beheersbijdrage

Eenheid

6

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

7

Instandhouding kruidenrijk grasland

ha per jaar
ha per jaar

€

8

Bont hooiland

ha per jaar

€ 1.103,00

9

Bonte hooiweide

ha per jaar

€ 1.103,00

10

Kruidenrijk weiland

ha per jaar

€

11

Bont weiland

ha per jaar

€ 1.103,00

12

Bonte weiderand

ha per jaar

€ 1.142,00

13

Bonte hooirand

ha per jaar

€ 1.142,00

14

Kruidenrijke zomen

15

Landschappelijk waardevol grasland

16

Weidevogelgrasland met een rustperiode: ha per jaar

ha per jaar

€

964,00
979,00

871,00

€ 1.908,00

ha per jaar

€

244,00

a. rustperiode 1 april tot 1 juni

€

209,00

b. rustperiode 1 april tot 8 juni

€

311,00

c. rustperiode 1 april tot 15 juni

€

417,00

€

472,00

d. rustperiode 1 april tot 22 juni
17

Vluchtheuvels voor weidevogels

ha per jaar

18

Plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels:
a. inundatieperiode 15 februari tot 15 april ha per jaar
b. inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€

417,00

€

590,00

ha per jaar

ha per jaar

€

23a

Faunarand algemeen (klei)

23a

Faunarand algemeen (zand)

23b

Patrijzenrand (klei)

ha per jaar

€ 1.877,00

23b

Patrijzenrand (zand)

ha per jaar

€ 1.382,00

23c

Grauwe kiekenrand (klei)

ha per jaar

€ 1.877,00

23c

Grauwe kiekenrand (zand)

ha per jaar

€ 1.382,00

24a

Om en om graan

26a

5 van de 6 jaar graan

28

Akkerflora randen

ha per jaar

€ 1.406,00

28b

Natuurbraak

ha per jaar

€

29

Snelgroeiend loofbos

30

Snelgroeiend naaldbos

32

Houtkade, houtwal, haag en singel

33

Bomenrij

36

Elzensingel

37

Geriefhoutbosje

38

Knip- en scheerheg

40

Knotbomen

41

Grubbe en holle weg

42

Hoogstamboomgaard

43

Eendenkooi

44

Poel (< 75m2)

44

Poel (75–175m2)

ha per jaar

€ 1.382,00

ha per jaar
ha per jaar

ha per jaar
€

259,00

€

648,00

€

545,00

€

545,00

687,17

100 meter per jaar
100 meter per jaar

€

172,00

ha per jaar
ha per jaar

942,00

€ 1.877,00

€

€

31,24

meter per jaar

€

1,63

boom per jaar

€

4,23

ha per jaar

€

35,64
624,70

ha talud per jaar

€ 1.561,75

boom per jaar

€

ha per jaar
poel per jaar
poel per jaar

15,55

€ 1.645,98
€
€

48,78

78,27
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44

Poel (≥ 175m2)

poel per jaar

€

101,57

45

Rietzoom en klein rietperceel (rijland)

ha per jaar

€

633,55

45

Rietzoom en klein rietperceel (vaarland)

46

Raster

ha per jaar
meter per jaar

€

929,48
€

0,50

8

Toelichting bij besluit openstelling SAN-Limburg en SN-Limburg
Algemeen
Via het onderhavige besluit worden voor de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg en
de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg de subsidieplafonds voor deze
regelingen vastgesteld. Daarnaast strekt het besluit tot vaststelling van de hoogte van
de beheersbijdragen en tot bekendmaking van de periode waarbinnen subsidie kan
worden aangevraagd. Tenslotte worden nog enkele nadere bepalingen vastgesteld die
onder meer verband houden met de invoering van een aantal nieuwe
beheerspakketten.
Het besluit wordt gepubliceerd onder het voorbehoud dat de Bestuursovereenkomst
tussen het rijk en de provincie Limburg over het ILG voor Limburg in december 2006
door beide partijen geaccordeerd wordt Tevens wordt bij voorbaat bekend gemaakt dat
indien er wijzigingen optreden in de bedragen die via de Bestuursovereenkomst ILG
Limburg beschikbaar komen voor subsidiëring van natuurbeheer in Limburg
bovenstaande plafonds zo spoedig mogelijk na de ondertekening van de
Bestuursovereenkomst ILG voor Limburg aangepast zullen worden. Dit kan er toe
leiden dat voor bepaalde onderdelen van de SAN-Limburg en/of de SN-Limburg
plafonds op € 0,00 gesteld moeten worden.
Onderdeel A
Elk jaar dienen door Gedeputeerde Staten de tarieven voor de verschillende
subsidievormen te worden vastgesteld. Voor de Subsidieregeling natuurbeheer
Limburg betreft het de bijdragen voor de basis-, plus- recreatie en
landschapspakketten, terwijl de tarieven voor de Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer Limburg betrekking hebben op de in die regeling opgenomen beheersen landschapspakketten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen de
tarieven in aparte, bij dit besluit gevoegde, bijlagen op te nemen. In bijlage I zijn de
tarieven voor de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg opgenomen, terwijl de
tarieven voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zijn opgenomen in bijlage II.
Tevens worden in de onderdelen A.III en A.IV de maximumbedragen voor
inrichtingssubsidie vastgesteld.
In tegenstelling tot de werkwijze in de eerste programmeringperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2000-2006) is er thans voor gekozen om de
subsidie niet meer te indexeren. Dit betekent dat subsidieontvangers gedurende zes
jaar, zijnde het tijdvak waarvoor subsidie wordt verleend, een vaste beheersbijdrage
krijgen. Deze beheersbijdrage is gebaseerd op het tarief dat geldt in het begrotingsjaar
waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend.
Onderdeel B
In dit onderdeel worden de verschillende subsidieplafonds vastgesteld. Bij de
vaststelling van de subsidieplafonds is onderscheid gemaakt tussen aanvragers die
een aanvraag indienen voor een tweede tijdvak (onderdelen B.I, subonderdeel i en B.II,
subonderdeel i) en aanvragers die voor het eerst een aanvraag indienen (onderdelen
B.I, subonderdeel ii en B.II, subonderdeel ii). Dit onderscheid is gemaakt om te
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garanderen dat continuering van beheer van reeds aanwezige natuurwaarden mogelijk
is.
Ook aanvragers die subsidie genieten op basis van één van de regelingen, genoemd in
artikel 33, onderdeel d, subonderdelen 7 tot en met 10 van de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer Limburg kunnen ervoor kiezen om een subsidieaanvraag in
het kader van de laatstgenoemde regeling in te dienen.
Aanvragers aan wie door de minister subsidie is verleend voor het pakket
‘nestbescherming’ zoals opgenomen in de onderdelen 4 van de bijlagen 19 tot en met
22 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister behouden de
mogelijkheid de subsidieverlening hetzij te verzwaren met het beheerspakket
opgenomen in bijlage 17, hetzij om te zetten in een subsidieverlening voor het
beheerspakket dat is opgenomen in bijlage 16. In dit kader wordt gewezen op artikel 80
van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg.
Omdat het in beide gevallen het continueren van (agrarisch) natuurbeheer betreft,
komen deze aanvragen ten laste van het continueringsbudget (onderdeel B.II,
subonderdeel i, onder b).
Ten behoeve van de subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie wordt een apart
subsidieplafond vastgesteld (onderdeel B.I, subonderdeel iii). Gelet op de prioritering
die reeds door de minister is aangebracht ten aanzien van de realisering van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is dit budget slechts beschikbaar ten behoeve van
terreinen die zijn gelegen binnen door de provincie begrensde gebieden voor nieuwe
natuur.
Artikel 37 van Verordening (EG) 1698/2005 bepaalt dat betalingen aan landbouwers
voor gebieden met natuurlijke handicaps, ook bekend als de
‘probleemgebiedenvergoeding’ of ‘bergboerencomponent’, per jaar toegekend moeten
worden. Dit betekent dat de probleemgebiedenvergoeding niet langer automatisch kan
worden verstrekt, maar slechts op (jaarlijkse) aanvraag. Aanvragers die in aanmerking
komen voor deze vergoeding zullen daartoe door de Dienst Regelingen worden
benaderd. Het is echter reeds nu noodzakelijk daarvoor de noodzakelijke middelen te
reserveren.
Binnen de verschillende subsidieplafonds worden de beschikbare bedragen verdeeld
overeenkomstig de artikelen 6 van beide regelingen.
Pakket 28a (Hamsterbeheer) is niet opengesteld aangezien voor het Hamsterbeheer
een experimentele regeling is opengesteld welke door de Dienst Landelijk Gebied
wordt uitgevoerd.
Onderdeel C
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf 15 november 2006 tot en
met 14 januari 2007. Zoals hierboven reeds aangegeven kunnen nog geen aanvragen
worden ingediend voor de probleemgebiedenvergoeding.
Onderdeel D, subonderdeel I
Ten opzichte van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister zijn in de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer een aantal beheerspakketten aangepast en
een aantal nieuwe beheerspakketten opgenomen. Het betreft wijzigingen in de bijlagen
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23 tot en met 27 van de SAN. Daarvoor in de plaats zijn thans de bijlagen 23a tot en
met 23c, 24a en 26a opgenomen.
Om subsidiëring voor deze nieuwe pakketten mogelijk te maken is het niet alleen
vereist dat er middelen worden vrijgemaakt, maar is het tevens noodzakelijk dat het
betreffende beheerspakket ook ter plekke is opengesteld. Dit laatste wordt geregeld in
zogenaamde gebiedsplannen. Deze gebiedsplannen komen tot stand op basis van de
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Het is echter niet mogelijk gebleken om tijdig de nodige aanpassingen van de
gebiedsplannen te realiseren. Omdat de inspraakprocedure ten aanzien van de huidige
gebiedsplannen reeds is voltooid, is er voor gekozen om daar waar de
beheerspakketten, genoemd in de bijlagen 23 tot en met 27 van de ministeriële
regeling, zijn opengesteld, ook de pakketten opgenomen in de bijlagen 23a tot en met
23c, 24a en 26a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg open te
stellen overeenkomstig de in dit besluit opgenomen tabel (onderdeel D.I). Gelet op de
ecologische samenhang tussen de oude en de nieuwe beheerspakketten worden
bedenkingen tegen deze openstelling niet verwacht.

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

Uitgegeven, 5 juli 2007
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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