BIJLAGE 4:
Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014
Jaarvergoedingen voor het begrotingsjaar 2014, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg
BEHEER

Pakketomschrijving

Vlak-EA1

Extensief akkerland
zandgrond
(incl. zaadmengsel)

Vlak-EA2

Extensief akkerland
klei/lössgrond
(incl. zaadmengsel)

Rand-AR
Rand-GR1
Rand-GR2

Element-PO1

Element-PO2

Bloemrijke akkerrand
(incl. zaadmengsel)
Bloemrijke grasrand
(excl. zaadmengsel)
Extensieve bloemrijke grasrand (excl.
zaadmengsel)
Oppervlakte poel
< 175 m2
Oppervlakte poel
> 175 m2
Houtwal en houtsingel

Element-HO1

Eenheid
Hectare per
jaar

€ 1.652,-

Hectare per
jaar

€ 2.139,-

Hectare per
jaar

€ 2.077,-

Hectare per
jaar
Hectare per
jaar

stuk per jaar

€ 105,89

Hectare per
jaar
Holle weg en graft
Hectare per
jaar

Element-EL1

Elzensingel bedekking
30-50%

Element-EL2

Elzensingel bedekking
50-75%

Element-EL3

Elzensingel bedekking
> 75%

Element-BO
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Bossingel en bosje

€ 1020,50

€ 65,39

Hoge houtwal

Element-HO3

€ 934,17

stuk per jaar

Hectare per
jaar

Element-HO2

Jaarvergoeding

100 meter
per jaar
100 meter
per jaar

€ 2.666,-

€ 3.328,-

€ 3.152,-

€ 44,30

€ 69,91
€ 98,47

100 meter
per jaar
€ 1.934,Hectare
per jaar
1

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus
Element-KS1
Knip- of scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
Element-KS2
Element-SH1

Struweelhaag cyclus 6 jaar

100 meter
per jaar
100 meter
per jaar

€ 271,68

100 meter
per jaar
100 meter
per jaar
100 meter
per jaar

€ 235,95

€ 173,88

Element-SH2

Struweelhaag cyclus 18 jaar

€ 164,26

Element-LA1

Laan gemiddelde stamdiameter
< 20 cm
Laan gemiddelde stamdiameter
20-60 cm

100 meter
per jaar

€ 113,02

Element-LA2

Laan gemiddelde stamdiameter
> 60 cm

100 meter
per jaar

€ 254,75

Element-LA3

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

stuk per jaar

€ 2,46

Element-KB2

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

stuk per jaar

€ 7,61

Element-KB3

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

stuk per jaar

€ 9,64

Hoogstamboomgaard

Hectare per
jaar

€ 1.618,31

Struweelrand

Hectare per
jaar

€ 938,-

Hakhoutbosje met dominantie van
langzaamgroeiende soorten

Hectare per
jaar

€ 662,-

Element-HA1

Hakhoutbosje met dominantie van
snelgroeiende soorten

Hectare per
jaar

€ 1.227,-

Element-HA2

Bomenrij gemiddelde stamdiameter
< 20 cm

100 meter
per jaar

€ 27,37

Element-BR1

100 meter
per jaar

€ 37,26

€ 59,99

Element-KB1

Element-HB

Element-SR

Element-BR2

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 2060 cm

Element-BR3

Bomenrij gemiddelde stamdiameter
> 60 cm

100 meter
per jaar

€ 56,38

Element-SB1

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20
cm

stuk per jaar

€ 4,38
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Element-SB2

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 2060 cm

stuk per jaar

€ 5,96

Element-SB3

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60
cm

stuk per jaar

€ 9,02

Element-WB

Wandelpad over boerenland

100 meter
per jaar

€ 84,32
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INRICHTING

Rand-GR

Voorwaarden

inzaai van een goedgekeurd zaadmengsel

Element-PO

ontgraven poel en verwerken vrijkomende grond

Eenheid

per are
per m
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aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;
Element-HO
aanplant autochtone, gecertificeerde bomen (10-12 cm);
Element-EL

aanplant autochtone, gecertificeerde (kleine) bomen (10-12
cm);

aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;

per
plant/boom
per
plant/boom

Inrichtingsvergoeding volgens
normbedragen per
eenheid
(incl/excl BTW)
€ 16,49 / € 14,21
€ 5,48 / € 4,62
€ 1,60 / € 1,39 tot
€ 61,53 / € 54,45
€ 1,60 / € 1,39 tot
€ 61,53 / € 54,45

per plant

€ 1,60 / € 1,39

per boom

€ 61,53 / € 54,45

aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;

per plant/boom

€ 1,60 / € 1,39

aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;

per plant/boom

€ 1,60 / € 1,39

Element-LA

aanplant autochtone, gecertificeerde (kleine) bomen; (incl.
2 onbehandelde boompalen van hardhout)

per plant/boom

€ 1,60 / € 1,39 tot
€ 61,53 / € 54,45

aanplant autochtone, gecertificeerde (kleine) knotbomen
(incl. 2 onbehandelde boompalen van hardhout)

per plant/boom

Element-KB

€ 1,60 / € 1,39 tot
€ 61,53 / € 54,45

aanplant knotwilg (staken) van autochtone gecertificeerde
bomen

per staak

€ 11,00 / € 9,58

aanplant hoogstamfruitbomen (10-12 cm) (alleen
Nederlandse fruitsoorten: peer, appel, kers, pruim en max.
10% walnoot); (incl. 2 onbehandelde boompalen van
hardhout)
aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;

per boom

€ 61,53 / € 54,45

per plant

€ 1,60 / € 1,39

aanplant autochtone, gecertificeerde struiken/kleine bomen;

per plant

€ 1,60 / € 1,39

Element-BO
aanplant autochtone, gecertificeerde bomen (10-12 cm);

Element-KS
Element-SH

Element-HB

Element-SR
Element-HA
aanplant autochtone, gecertificeerde bomen (10-12 cm);
Element-BR
Element-SB

per boom

€ 61,53 / € 54,45

aanplant autochtone, gecertificeerde (kleine) bomen ;

per plant/boom

€ 1,60 / € 1,39 tot
€ 61,53 / € 54,45

aanplant autochtone, gecertificeerde (kleine bomen;

per plant/boom

€ 1,60 / € 1,39 tot
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€ 61,53 / € 54,45
Plaatsen
veeraster

per meter

€ 4,63 / € 3,89

per meter

€ 9,27 / € 7,79

Plaatsen
boomkorf
(type
schaap)
Plaatsen
boomkorf
(type rund)

per stuk

€ 19,57 / € 16,45

per stuk

€ 51,48 / € 43,26

Voorzieninge
n voor pakket
“wandelen
over
boerenland”
zoals
slagboom,
poortje,
bebording,
bruggetje
etc.
Legeskosten
t.b.v.
aanlegvergu
nning pakket
Kosten i.v.m.
schone
grondverklari
ng,
archeologie,
kabels en
leidingen en

per stuk

werkelijke kosten
(incl/excl BTW)

Plaatsen
schapenraste
r

rasterpalen: 28 stuks per 100 meter
schoorpalen: 6 stuks per 100 meter
hoekpalen 4 stuks per 100 meter
puntdraad: 3 stuks per 100 meter
spanners: 6 per 100 meter
alle palen van onbehandeld hardhout
rasterpalen: 28 stuks per 100 meter
schoorpalen: 6 stuks per 100 meter
hoekpalen 4 stuks per 100 meter
puntdraad: 3 stuks per 100 meter
spanners: 6 per 100 meter
alle palen van onbehandeld hardhout
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werkelijke kosten
(incl/excl BTW)

werkelijke kosten
(incl/excl BTW)

5

de flora- en
faunawet
FUNCTIEVERANDERI
NG
functieverandering is alleen mogelijk bij pakketten ruig
grasland (RG) en extensief grasland (EG).
taxatie van de waarde van de landbouwgrond wordt verricht
door bureau beheer landbouwgronden (BBL) van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG)
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Vergoeding voor
waardedaling grond
volgens taxatie
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TOELICHTING
1. Inleiding
De subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg (GBD) formuleert maatregelen die door
agrariërs en particulieren als dienst kunnen worden gerealiseerd. Deze (maatregel)pakketten
bestaan uit een combinatie van voorschriften voor aanleg, onderhoud en functieverandering. Bij
toepassing als dienst kan hiervoor een vergoeding worden verkregen. Uitgangspunt is hierbij zo
veel mogelijk gestandaardiseerde vergoedingen.
De vergoedingsystematiek voor het GBD is gebaseerd op de regels welke de Europese Unie
voorschrijft voor steun voor verbintenissen op het gebied van milieumaatregelen in de landbouw
en zoals in Nederland nader zijn uitgewerkt in de Nederlandse Catalogus Groen Blauwe
Diensten.

2. Vergoedingen
In de vergoedingsystematiek wordt uitgegaan van drie verschillende vormen van
dienstverlening: (1) inrichting of aanleg, (2) beheer of onderhoud en (3) functieverandering.
Inrichting
Uitgangspunt is een reële vergoeding van de aanlegkosten. De dienstverlener maakt zelf de
keuze of de werkzaamheden worden uitbesteed of in eigen beheer worden uitgevoerd.
De vergoeding voor de inrichtingskosten voor beplantingen en aanleg poelen en natuuroevers
zijn berekend op basis van normbedragen die ontleend zijn aan de Beleidsregeling subsidie
natuur en landschap. De normbedragen in deze beleidsregel zijn berekend op basis van de
Standaard Eenheid-Prijzen (SEP) van DLG voor 2006. Voor de daaropvolgende jaren zijn de
normen geïndexeerd conform Consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
De kosten voor grondbewerking ten behoeve van randenpakketten en wandelpaden over
boerenland zijn ontleend aan de door de Europese Commissie goedgekeurde Catalogus
Groenblauwe Diensten (versie 20 december 2007). Deze versie is gebaseerd op normen voor
2006. Voor de daarop volgende jaren zijn de vergoedingen uit de Catalogus geïndexeerd
conform Consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. (prijsindex 2007=1,6%; prijsindex 2008=2,5%; prijsindex 2009=1,2%, prijsindex
2010=1,3%). Voor het jaar 2011 en 2012 is de prijsindex op 0,0 % gehouden (analoog aan de
vergoedingen bij subsidieregeling SNL). Voor 2013 zijn alleen de pakketten “Bloemrijke
akkerrand”, “Bloemrijke grasrand” en “Extensieve bloemrijke grasrand” verhoogd (analoog aan
de vergoedingen bij de subsidieregeling SNL) en voor het jaar 2014 is de prijsindex wederom
op 0.0% gehouden.
De vergoedingen worden berekend inclusief BTW voor zover verrekening door de aanvrager
niet mogelijk is.
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In verband met de bescherming van de biodiversiteit en het verdrag dat Nederland hiervoor heeft
ondertekend in Rio de Janeiro (1992) is uitsluitend het gebruik van gecertificeerd autochtoon
plantmateriaal toegestaan. Het begrip gecertificeerd autochtoon plantmateriaal en de te gebruiken
rassen zijn beschreven in de Rassenlijst bomen, die in digitale vorm beschikbaar is, zie
http://www.wageningenur.nl/rassenlijstbomen/achtergrondinformatie/Autochtone-herkomsten.htm.
Uitsluitend de in de Rassenlijst opgenomen soorten mogen worden gebruikt.
Uitgezonderd zijn de hoogstamfruitbomen en wilgenstaken, voor deze bomen bestaat het begrip
autochtoon niet. De fruitbomen dienen te bestaan uit Nederlandse fruitsoorten (peer, pruim, appel,
kers en maximaal 10 procent walnoot).

Beheer
De vergoeding voor het onderhoud van bestaande of nieuw gerealiseerde pakketten is een
jaarlijkse vergoeding gedurende de (zesjarige) looptijd van de beschikking. Per pakket is een
vergoeding vastgesteld waarbij rekening is gehouden met de benodigde arbeidskosten,
materiaal- en materieelkosten. De vergoedingen worden berekend inclusief BTW, omdat het
merendeel van de onderhoudsvergoedingen wordt uitgekeerd aan particulieren en agrarische
ondernemers die de BTW niet kunnen verrekenen.
Voor alle pakketten, behalve GR1 en GR2, zijn de bedragen overgenomen van de
vergoedingentabel 2012 van de door Europa goedgekeurde subsidieregeling natuur en
landschapsbeheer (SNL).
Voor de pakketten GR1 en GR2 zijn de tijdnormen voor een deel van de werkzaamheden
ontleend aan “Het Groene Boek; Tijdnormen aanleg en onderhoud van natuur, groen en
recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens de RAW-systematiek” van het Instituut voor Milieuen Agritechniek, IMAG B.V. De vergoeding voor arbeid is berekend aan de hand van het
gangbaar uurtarief uit de CAO-bedrijfsverzorging zoals gehanteerd in de KWIN-veehouderij
2009-2010. Er is uitgegaan van een uurloon van € 31,50 (inclusief 6% BTW).

Functieverandering
Op vrijwillige basis kan men de pakketten RG (ruig grasland) en EG (extensief grasland)
afsluiten. Dit houdt dan in dat er een functieverandering van landbouw naar water/natuur aan de
orde is. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op het afwaarderen van de grond. Er dient
dan wel sprake te zijn van een definitief én geheel gewijzigd grondgebruik. Dit gebeurt door
middel van het afsluiten van een zakelijk recht met kettingbeding bij de notaris (wordt betaald
vanuit de regeling).
Bij waardedaling krijgt de particuliere of agrarische eigenaar de waardedaling van de grond
vergoed. De waarde van de landbouwgrond wordt geschat door een beëdigd taxateur van
bureau beheer landbouwgronden van de Dienst Landelijk Gebied.
De hoogte van de vergoeding voor waardedaling is het verschil tussen de landbouwkundige
waarde en de restwaarde (bij functie water/natuur).
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