
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Mededeling achtste wijziging SVNL2010 

Kern mededeling: 

De subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010 (SVNL2010) 
is nog van toepassing op subsidies (agrarisch) natuurbeheer die vóór 2016 zijn 
ingegaan. Gedeputeerde Staten hebben, krachtens mandaat van uw staten, de 
verordening op enkele punten gewijzigd. 
De hoogte van subsidies voor het beheer van landschapselementen wordt nu op 
eenzelfde wijze aangepast aan loon- en prijsontwikkeling als het beheer van 
natuurterreinen. 
Voor het agrarisch natuurbeheer waren de mogelijkheden voor pleksgewijze 
onkruldbestrijding ruimer geformuleerd dan in de tekst die door de Europese 
Commissie is goedgekeurd. Alleen pleksgewijze bestrijding van vier onkruiden is 
nu nog toegestaan. In verband met de Europese goedkeuring zijn nog enkele 
technische wijzigingen doorgevoerd die voor Flevoland niet relevant zijn. 

Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben een technische wijziging van de subsidieverorde
ning Natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010 vastgesteld. Door de wijziging 
wordt subsidie voor het beheer van landschapselementen op dezelfde wijze 
geïndexeerd als het natuurbeheer. Bij het agrarisch natuurbeheer (oude systema
tiek) zijn enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de Europese goedkeu
ring. 

Registratienummer 

1906511 

Datum 
20 september 2016 

Auteur 

ing. A.B. de Graaf 

Afdeling/Bureau 

RE 

Openbaarheid 

Ac t ie f openbaar 

Portefeuillehouder 

Stuivenberg, A. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Provinciaal blad 1946153 Ja 
Overzicht aanpassingen achtste wijziging 
SVNL2010 

1906383 Ja 



Overzicht wijzigingen "Achtste wijziging subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010" 

Art/bijlage Oude tekst (was) Nieuwe tekst (wordt) 
5.1.2.4, 
tweede lid 

Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat 
voor het desbetreffende kalenderjaar op grond van artikel 
5.1.2.5, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende 
landschapselement is vastgesteld, en het aantal hectares, 
meters of stuks waarvoor voor dat betreffende 
landschapselement subsidie wordt verstrekt. 

Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat  
voor het desbetreffende kalenderjaar op grond van artikel  
5.1.2.5, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende  
landschapselement is vastgesteld, en het aantal hectares,  
meters of stuks waarvoor voor dat betreffende  
landschapselement subsidie wordt verstrekt, eventueel  
vermeerderd met een opslag voor loon- en prijsontwikkeling. 

bijlage 3, 
onderdeel BI 

AOl.01.03 "Pias-dras en Greppel pias-dras" Agrarisch beheerpakket "AOl.01.03 Pias-dras" 

bijlage 7, 
onderdeel C, 
sub 5 

1. Op de beheereenheid wordt een agrarisch beheerpakket 
uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen 
onder de aanduiding AOl .01.01, A01.01.02, AOl .01.05 of 
AOl.01.06. 
2. De beheereenheid bestaat uit grasland. 
3. De beheereenheid is ten minste 0,5 ha groot. 
4. Onder hoog waterpeil wordt verstaan het slootpeil ten 
opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte, waarbij, het 
vastgelegde peilniveau in de vergunning/ontheffing van een 
waterschap leidend is. 
5. De toeslag is van toepassing indien: 

a. op de beheereenheid in de periode 1 februari tot 15 
juni een hoog waterpeil aanwezig is dat maximaal 40 cm 
onder het gemiddelde maaiveld, doch niet hoger dan 20 
cm onder het gemiddelde maaiveld ligt, of 
b. op de beheereenheid in de periode 1 februari tot 
minimaal 15 juni een hoog waterpeil aanwezig is dat 
maximaal 20 cm onder het gemiddelde maaiveld ligt. 

Vervallen 

Index 
Landschap 
LOl.04 

Afbakening 
• Een bossingel heeft een breedte van minimaal 2 en 

maximaal 20 meter en een minimale oppervlakte van 1,0 
are. 

Afbakening 
• Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 

meter breed. 
« Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare 



Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare 
groot. 

groot. 

Index 
Agrarisch 
AOl.01.03 

A01.01.03 Plas-dras en Greppel plas-dras 
Algemene beschrijving 

Greppel plas-dras 
Het onderdeel Greppel plas-dras is een kleinschalige variant 
van het type plas-dras en is gericht op het ontwikkelen van 
specifieke plas-dras condities langs greppels en slootjes; De 
voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan het type plas-dras. 
De kracht van greppel plas-dras is het feit dat de 
beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte 
wordt geïnundeerd, dit geeft tevens een variatie in de 
perceelsvegetatie. Bij een greppel plas-dras zullen met name 
in de kuikenfase veel weidevogelgezinnen gebruik maken van 
deze waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een 
gunstige fourageerlocatie vormt. 
Afbakening 
• Voor het onderdeel plas-dras geldt dat de beheereenheid 
ten minste 0,3 hectare groot is. 
° Voor het onderdeel Greppel plas-dras geldt dat: 
a. de beheereenheid ten minste 0,1 en ten hoogste 0,3 
hectare groot is, en 
b. de beheereenheid gelegen dient te zijn in de directe 
omgeving van een greppel of sloot. 

Beheereisen 
a Greppel plas-dras: In de inundatieperiode staat op 
tenminste 60% van de beheereenheid het waterpeil ten 
minste 5 cm boven het maaiveld. 

AOl.01.03 Plas-dras 
Algemene beschrijving 
... Bepalingen specifiek voor Greppel plas-dras zijn vervallen 

Afbakening 
... vervallen 

Beheereisen 
... vervallen 

Index 
Agrarisch 
AOl.02.01 

Beheereisen 

° Mechanische en chemische onkruldbestrijding zijn niet 

Beheereisen 

• Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn 



toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding 
van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, 
kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop. 

niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze 
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, 
heermoes of kleefkruid. 

Index Beheereisen 
Agrarisch • Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet 
AOl .02.02 toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding 

van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes. 
kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop 

Beheereisen 
• Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn 
niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze 
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, 
heermoes, of kleefkruid. 

Index T Toeslag Hoog waterpeil 
Agrarisch Algemene beschrijving 

Voor de instandhouding van vitale weidevogelpopulaties is 
het noodzakelijk dat naast het optimaliseren van het beheer 
ook de inrichting wordt geoptimaliseerd ten aanzien van 
openheid en waterpeil. Hierdoor is het bodemleven beter 
beschikbaar, wordt de grasgroei vertraagd en ontstaat er 
meer variatie in structuur van de grasmat. 
Deze toeslag kent 2 varianten: 
a: Hoog waterpeil van 20 tot 40 cm -maaiveld: 
b: Hoog waterpeil van O tot 20 cm -maaiveld: 
Afbakening 
• De toeslag is van toepassing bij AOl .01.01, AOl .01.02, 
A01.01.04, AOl .01.05 en AOl .01.06 
• De beheereenheid bestaat uit grasland 
• De beheereenheid is ten minste 0,5 ha groot 

Beheereis 
T9a) Op de beheereenheid is in de periode 1 februari tot 15 
juni een hoog waterpeil dat maximaal 40 cm onder het 
gemiddelde maaiveld, doch niet hoger dan 20 cm onder het 
gemiddelde maaiveld ligt. 
T9b) Op de beheereenheid is in de periode 1 februari tot  
minimaal 15 juni een hoog waterpeil dat maximaal 20 cm  
onder het gemiddelde maaiveld ligt. 

de Toeslag hoog waterpeil vervalt 



De genoemde peilen betreffen het slootpeil ten opzichte van 
de gemiddelde maaiveldhoogte. Het vastgelegde peilniveau in 
de vergunning/ontheffing van een waterschap is hierbij 
leidend, een deelnemer dient dit als bewijs bij een controle 
te kunnen overleggen. 
Toeslagpakket 
T9a Hoog waterpeil: 20 tot 40 cm -mv 
T9b Hoog waterpeil: 0 tot 20 cm -mv 


