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Agendapunt 

1. Beslispunten 

1. Vast te stellen de eerste wijziging van de SubsidieregeUng kwaUteitsim
puls natuur en landschap; 

2. GS de bevoegheid te geven de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 
landschap te wijzigen. 

2. Inleiding 
Het stelsel natuur en landschap (SNL) is door de provincies gezamenhjk ont
wikkeld als opvolger van het gedecentraliseerde Programma Beheer van het 
Rijk. Met het SNL sturen de provincies aankoop, inrichting en beheer van na
tuurgebieden. Het stelsel omvat o.a. twee subsidieregeUngen: 

• de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 
voor beheersubsidies 

• de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en landschap voor 
projectsubsidies 

De regeUngen moeten zijn goedgekeurd door de minister van EL&l en door de 
Europese Commissie. Om die reden dienen de regeUngen van de provincies 
gelijkluidend te zijn. De nu voorUggende wijzigingen zijn technische verbete
ringen die in IPO-verband zijn afgestemd en door alle provincies moeten 
worden doorgevoerd. 

In Flevoland is de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en landschap niet 
opengesteld. De grotere inrichtingsprojecten voor natuur lopen via andere 
sporen (OostvaardersWold en meerjarenovereenkomsten) en voor nieuwe 
projecten geldt een verplichtingenstop (Brief van staatssecretaris Bleker van 
20 oktober 2010). Door de wijzigingen wel door te voeren loopt de regeUng 
mee in het goedkeuringsproces bij het ministerie van EL&l. De provincie be
schikt dan over een goedgekeurde subsidieregeUng die op ieder moment door 
het provinciebestuur kan worden ingezet voor de realisatie van beleid. 

Lelystad 

16 augustus 2011 

Registratienumrfier ' '': 

1176916 

Inlichtingen 

ing. A;B. de Graaf 

Afdeling/Bureau: \ . 

RWN . 

Portefeuillehouder • 

Bliek-dë Jong, A.E. 

Thema 

Ruimte 

Routing '' '.' 

Ópinieronde Statendag 
26 ok tober2011 

4=J 

4=a 

Beoogd effect 
De regeling blijft in overeenstemming met die van de overige provincies zoals 
in IPO-verband is afgesproken 

Argumenten 

1.1. Aanpassing leidt tot verduidelijking en correcties 
In de SKNL zijn een tweetal wijzigingen voorzien. Een tweetal defini
ties wordt aangepast. Daarnaast is in artikel 9a Ud 3 een onderdeel c 
toegevoegd waarmee expUciet inrichtingssubsidie natuur op blijvende 
landbouwgrond wordt uitgesloten. Dit was al de bestaande uitvoerings
praktijk, maar bleek nog niet duidelijk genoeg uit de regeUng. Daar
naast zijn als gevolg van aanpassingen in de Subsidieverordening Na
tuur- en Landschapsbeheer verwijzingen aangepast. 

1.2. Enkele aanpassingen zijn noodzakelijk voor EU-goedkeuring 
Met de voorgestelde wijzigingen wordt gevolg gegeven aan voorwaar
den van de Europese goedkeuring en worden op grond van ervaringen 
uit de praktijk onvolkomenheden in de uitvoering opgelost. 
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1.3. De provincies hebben afgesproken om de onderUggende provinciale regehngen gelijklui
dend te houden, onder meer vanwege vereiste goedkeuringen. De nu voorUggende wijzi
gingen zijn technische verbeteringen die in IPO-verband zijn afgestemd en door alle pro
vincies moeten worden doorgevoerd. 

2.1. De bevoegdheid biedt een praktisch handvat aan GS 
Het onderhoud van de subsidieregeUng leidt jaarlijks tot kleine aanpassingen zoals nu 
bijv. de wijziging van de naam van het ministerie van LNV in EL&l. Door als PS de be
voegdheid tot het wijzigen aan GS te geven, kunnen dergelijke wijzigingen juridisch 
rechtsgeldig door GS worden vastgesteld zonder PS daarmee te belasten. Door de actieve 
informatiepUcht kunnen PS hun controlerende taak blijven uitvoeren. 

5. Kanttekeningen 
Geen 

6. Vervolgproces 
Na vaststeUing worden de wijzigingen gepubUceerd in het Provinciaal blad. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 augustus 2011, nummer 1176916. 

Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landeUjk gebied; 

Gelet op de provinciewet; 
Overwegende dat met ingang van 1 juU 2011 de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en land
schap van kracht is geworden; 

Overwegende dat in de genoemde subsidieregeUng jaarUjks wijzigingen worden aangebracht om 
knelpunten in de uitvoering op te lossen. 

m 
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BESLUITEN: 

de volgende wijzigingsregeUng vast te stellen: 

Artikel l 

De SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en landschap wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In onderdeel g wordt de zinsnede "afgegeven door Gedeputeerde Staten" 

vervangen door: afgegeven door of namens Gedeputeerde Staten. 
2. Onderdeel l komt te luiden: 

l. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in 
onderdeel t , andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als 
bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels RegeUng GLB-inkomenssteun 



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

1176916 
_ Bladnummer 

2006 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

3. Onderdeel n komt te luiden: 
n. minister: de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie; 

B. In artikel 9a worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het derde Ud komt te luiden: 

3. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, tweede Ud, wordt 
niet verstrekt voor zover op de betreffende grond nog verplichtingen 
rusten op grond van: 

a. hoofdstuk 5 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer Fle
voland; 

b. hoofdstuk 4 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer van 
de minister, of 

c. hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening natuur- en landschaps
beheer Flevoland 2010. 

2. Het vijfde hd komt te luiden: 
5. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde Ud, 

onderdeel b, wordt niet verstrekt voor zover op het beheerpakket 
landschap nog verpUchtingen rusten op grond van: 

a. hoofdstuk 5 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer Fle
voland; 

b. hoofdstuk 4 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer van 
de minister; 

c. de RegeUng stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden; 
d. de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouw

land, of 
e. afdeUng 5.1.3 van de Subsidieverordening natuur- en land

schapsbeheer Flevoland 2010. 

C. Na artikel 21 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

4 = 3 Artikel 21a Covergangsrecht gewijzigde definitief 

Op aanvragen die zijn ingediend vóór onder opgenomen datum van besluitvorming bUjft 
artikel 1, onderdeel l, van toepassing zoals dat artikel vóór die datum luidde. 

Artikel ll Inwerkingtreding 
1. Deze regeUng treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdeel A, subonderdeel 
1 en onderdeel B, terug tot 1 juh 2011; 

4 ^ Artikel Ml Citeertitel 
1 ^ Deze regeUng wordt aangehaald als: Eerste wijziging SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 

jn j) landschap. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 oktober 2011 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter, 

m 
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A A Provinciale StateniA^an Flevoland:r:^=:::>., 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 augustus 2011, nummer 1176916. 

Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landeUjk gebied; 

Gelet op de provinciewet; 

Overwegende dat met ingang van 1 juU 2011 de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 
landschap van kracht is geworden; 

Overwegende dat in de genoemde subsidieregeUng jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om 
knelpunten in de uitvoering op te lossen. 

BESLUITEN: 

de volgende wijzigingsregeUng vast te stellen: 

Artikel 1 

De SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en landschap wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In onderdeel g wordt de zinsnede "afgegeven door Gedeputeerde Staten" 

vervangen door: afgegeven door of namens Gedeputeerde Staten. 
2. Onderdeel l komt te luiden: 

l. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in 
onderdeel t , andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als 
bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels RegeUng GLB-inkomenssteun 
2006 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

3. Onderdeel n komt te luiden: 
n. minister: de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie; 

B. In artikel 9a worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het derde Ud komt te luiden: 

3. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, tweede Ud, wordt 
niet verstrekt voor zover op de betreffende grond nog verpUchtingen 
rusten op grond van: 

a. hoofdstuk 5 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer 
Flevoland; 

b. hoofdstuk 4 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer van 
de minister, of 

c. hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening natuur- en 
landschapsbeheer Flevoland 2010. 

2. Het vijfde Ud komt te luiden: 
5. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde Ud, 

onderdeel b, wordt niet verstrekt voor zover op het beheerpakket 
landschap nog verpUchtingen rusten op grond van: 

a. hoofdstuk 5 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer 
Flevoland; 
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b^h'óöfcistuk 4 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer van 
de minister; 

c. de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden; 
d. de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van 

bouwland, of 
e. afdeUng 5.1.3 van de Subsidieverordening natuur- en 

landschapsbeheer Flevoland 2010. 

C. Na artikel 21 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 21a Covergangsrecht gewijzigde definitie) 
Op aanvragen die zijn ingediend vóór onder opgenomen datum van besluitvorming bUjft 
artikel 1, onderdeel l, van toepassing zoals dat artikel vóór die datum luidde. 

Artikel 11 Inwerkingtreding 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdeel A, subonderdeel 
1 en onderdeel B, terug tot 1 juU 2011; 

Artikel III Citeertitel 
Deze regehng wordt aangehaald als: Eerste wijziging SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 
landschap. 

Aldus besloten in de openbare vergadering /an Provinci^ Staten van 26 oktober 2011 

griffier, voorzitter, 
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Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 augustus 2011, nummer 1176916. 

Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landeUjk gebied; 

Gelet op de provinciewet; 

Overwegende dat met ingang van 1 juU 2011 de SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 
landschap van kracht is geworden; 

Overwegende dat in de genoemde subsidieregeUng jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om 
knelpunten in de uitvoering op te lossen. 

BESLUITEN: 

de volgende wijzigingsregeUng vast te stellen: 

Artikel 1 

De SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en landschap wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In onderdeel g wordt de zinsnede "afgegeven door Gedeputeerde Staten" 

vervangen door: afgegeven door of namens Gedeputeerde Staten. 
2. Onderdeel l komt te luiden: 

l. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in 
onderdeel t , andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als 
bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels RegeUng GLB-inkomenssteun 

2006 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

3. Onderdeel n komt te luiden: 
n. minister: de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie; 
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In artikel 9a worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het derde lid komt te luiden: 

3. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, tweede Ud, wordt 
niet verstrekt voor zover op de betreffende grond nog verplichtingen 
rusten op grond van: 

a. hoofdstuk 5 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer 
Flevoland; 

b. hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van 
de minister, of 

c. hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening natuur- en 
landschapsbeheer Flevoland 2010. 

2. Het vijfde Ud komt te luiden: 
5. Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde Ud, 
onderdeel b, wordt niet verstrekt voor zover op het beheerpakket 

landschap nog verpUchtingen rusten op grond van: 
a. hoofdstuk 5 van de Subsidieregehng agrarisch natuurbeheer 

Flevoland; 
b. hoofdstuk 4 van de SubsidieregeUng agrarisch natuurbeheer van 

de minister; 
c. de RegeUng stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden; 
d. de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van 

bouwland, of 
e. afdeUng 5.1.3 van de Subsidieverordening natuur- en 

landschapsbeheer Flevoland 2010. 

C. No artikel 21 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 21a ("overgangsrecht gewijzigde definitief 

Op aanvragen die zijn ingediend vóór onder opgenomen datum van besluitvorming bUjft 
artikel 1, onderdeel l, van toepassing zoals dat artikel vóór die datum luidde. 

Artikel ll Inwerkingtreding 
1. Deze regeUng treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdeel A, subonderdeel 
1 en onderdeel B, terug tot 1 juU 2011; 

Artikel III Citeertitel 
Deze regeUng wordt aangehaald als: Eerste wijziging SubsidieregeUng kwaUteitsimpuls natuur en 
landschap. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 oktober 0211 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 

T. van der Wal, secretaris L.Verbeek, voorzitter 

Uitgegeven op 31 oktober 2011 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland 


