
PROVINCIE F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Openstelling 2014 Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten Informeren over de openstelling van de subsidieregeling voor 
(agrarisch) natuurbeheer in 2014. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 
Op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 
2010 verstrekt de provincie subsidies voor het beheer van natuur en landschap. 
De verordening regelt dat Gedeputeerde Staten door middel van een openstel
lingsbesluit bepaalt of subsidie kan worden aangevraagd en welk budget daarvoor 
beschikbaar is. Daarbij worden verschillende subsidieplafonds onderscheiden. De 
aanvraagperiode loopt van 15 november tot 31 december van het jaar vooraf
gaand aan het (eerste) beheerjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
Met Ingang van 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen grote beheerders die 
voor meer dan 75 hectare beheersubsidie aanvragen en kleinere beheerders. Als 
gevolg van de decentralisatieafspraken is 2014 ook het eerste jaar waarin Staats
bosbeheer beheersubsidie bij de provincie aanvraagt. 

Gedeputeerde Staten heeft voor de diverse categorieën de subsidieplafonds 
vooralsnog op € 1,- vastgesteld. Dit stelt aanvragers in de gelegenheid tijdig een 
aanvraag in te dienen zonder dat de provincie een voorschot neemt op de vast
stelling van de begroting door uw staten. Dit stelt GS in de gelegenheid bij de 
vaststelling van de definitieve subsidieplafonds voorjaar 2014 de aangevraagde 
subsidie in overeenstemming te brengen met de beschikbare gedecentraliseerde 
middelen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van Provinciale Staten 
zoals verwoord in artikel 1.4 vierde lid van de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer Flevoland. 

Naast de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland die subsi
dies mogelijk maakt voor het beheer van natuurterreinen kent Flevoland de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap voor (eenmalige) investe
ringen. Ook voor deze regeling heeft Gedeputeerde Staten een subsidieplafond 
van € 1,- vastgesteld. 
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Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieverordening Natuur- en Land
schapsbeheer open te stellen voor subsidieaanvragen (agrarisch) natuurbeheer 
voor 2014 en volgende jaren: 

Kleinere natuurbeheerders (minder dan 75 ha beheer) van wie de beheersubsidie 
afloopt, kunnen voor een nieuwe termijn subsidie aanvragen voor hun terreinen 
binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Grote beheerders (meer dan 75 ha be
heer) kunnen voor al hun natuurterrein subsidie aanvragen. 

Boeren met een lopende meerjarenbeschikking voor agrarisch natuurbeheer 
kunnen een jaarsubsidie 2014 aanvragen. 
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Op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland stelt Gedeputeer
de Staten een subsidie beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit van het beschermde na
tuurgebied "Lepelaarplassen", waarvoor door het rijk al specifiek gedecentraliseerde middelen zijn 
toegekend aan Flevoland. 

Wij zullen uw Staten afzonderlijk Informeren over de recent uitgebrachte rijksbegroting en de 
gevolgen daarvan voor het door de provincie te rinancieren natuurbeheer. 

Het vervolg 

Wanneer de gevolgen van de net gepubliceerde rijksbegroting voor onze provincie zijn doorgere
kend en uw staten de provinciale begroting voor 2014 hebben vastgesteld zal Gedeputeerde Staten 
derinitieve subsidieplafonds vaststellen. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 


