Huidige Subsidieverordening
natuur en landschap Flevoland
2010
Opzet:
Hoofstuk 1 algemene
bepalingen

Nieuwe snl

Wat is gewijzigd

Opzet:
& 1. Algemene bepalingen

Toegankelijker indeling.

Hoofdstuk 2. Natuurbeheerplan

& 2. Natuur- en landschapsbeheer

Hoofdstuk 3. Natuurbeheer
afdeling 3.1 algemene
bepalingen inzake subsidie
natuurbeheer
Afdeling 3.2 bijzondere
bepalingen inzake subsidie
natuurbeheer voor
gecertificeerde begunstigden.
Hoofdstuk 4. Agrarisch
natuurbeheer
paragraaf 4.1 subsidie
agrarisch natuurbeheer
afdeling 4.1.1 algemene
bepalingen
Afdeling 4.1.2 bijzondere
bepalingen inzake collectief
agrarisch natuurbeheer
Paragraaf 4.2.
probleemgebiedensubsidie
Hoofdstuk 5.
Landschapsbeheer
Afdeling 5.1.1. algemene
bepalingen inzake subsidie
landschapsbeheer
Afdeling 5.1.2.algemene
bepalingen inzake subsidie
landschapsbeheer binnen
natuurterreinen.
Afdeling 5.1.2a bijzondere
bepalingen inzake subsidie
landschapsbeheer binnen
natuurterreinen voor
gecertificeerde begunstigden.
Afdeling 5.1.3 algemene
bepalingen inzake subsidie
landschapsbeheer buiten
natuurterreinen.
Afdeling 5.1.4 bijzondere
bepalingen inzake collectief
landschapsbeheer

& 3. Agrarisch natuurbeheer
& 4. slotbepalingen

Hoofdstuk 6 subsidie
organisatiekosten
Hoofdstuk 7 wijziging en
intrekking
Hoofdstuk 8 certificering
Paragraaf 8.1 certificering
Paragraaf 8.2 vervallen
Hoofdstuk 9 collectief
beheerplan
Hoofdstuk 10 verlaging
jaarvergoeding en subsidies
Hoofdstuk 11 controle
Hoofdstuk 12 overgangs- en
slotbepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 1.2 verhouding
provinciaal subsidiekader

Artikel 1.3 subsidieplafond en
openstelling:
uitgegaan van een
openstellingsbesluit
Artikel 1.3 vierde lid : de totale
omvang van het
subsidieplafond mag de
rijksbijdrage van natuurbeheer
aan het provinciefonds niet
mag overschrijden.

Artikel 1.4 rangschikking:

Aantal begripsbepalingen
geschrapt en nieuwe
toegevoegd
Dergelijk artikel ontbreekt

Artikel 1.2. openstelling:
uitgegaan van het vaststellen
van een of meerdere keren per
jaar vaststellen van een
openstellingsbesluit
Artikel 1.2.

Voor natuur en

In artikel 2 derde lid van de
Algemene subsidieverordening
Flevoland 2012 (ASF 2012) is al
bepaald dat deze alleen geldt
wanneer bij specifieke
verordening een uitputtende
regeling is opgenomen. Dit is
het geval bij de SNL
Mogelijkheid meerdere keren
vaststellen van een
openstellingsbesluit.
Een dergelijke bepaling is
komen te vervallen omdat de
uitvoering van het
natuurbeheer met ingang van
2014 is gedecentraliseerd naar
de provincies. In de provinciale
begroting is het budget
aangegeven dat beschikbaar is
voor subsidiering
natuurbeheer.

volgorde van ontvangst
Artikel 1.5 indiening aanvraag
Artikel 1.6 beslistermijn: 10
weken
Artikel 1.7. bewaren
subsidiedocumenten
Artikel 1.8. minimale hoogte
subsidie: 200 euro
Voor
probleemgebiedensubsidie;
200 euro
Artikel 1.9 uitsluiting
begunstigden

Artikel 1.10 anticumulatie

Artikel 1.11 communautaire
richtsnoeren en staatssteun
Artikel 1.12 toepassing
slotenmarge

Artikel 2.1 natuurbeheerplan
waarin o.a. aangegeven voor

landschapsbeheer: artikel 2.7,
Voor agrarisch natuurbeheer:
artikel 3.8
Artikel 1.4
Artikel 1.5 : 13 weken

Drie weken extra.

Artikel 1.6 als algemene
verplichting opgenomen
Artikel 2.6: voor natuur en
landschapsbeheer minimaal
1200 euro
artikel 3.7. voor agrarisch
natuurbeheer: minimaal
600.000
Een dergelijke bepaling is niet
Logischer opzet in nieuwe snl.
opgenomen . Wel per paragraaf In oude snl stond in feite op
doelgroep vermeld.
twee plekken geformuleerd wie
doelgroep is: nl.bij artikel 1.9
oude snl door aan te geven
welke begunstigden zijn
uitgesloten en door artikel
3.1.3. voor natuurbeheer,
artikel 4.1.1.3 bij agrarisch
natuurbeheer, artikel 4.2.3. bij
probleemgebiedensubsidie,
artikel 5.1.2 bij subsidie
landschapsbeheer binnen
natuurterreinen, artikel
5.1.3.1. bij subsidie
landschapsbeheer buiten
natuurterreinen, artikel 6.3
organisatiekosten
Komt niet meer voor.
Niet meer nodig i.v.m .volgen
andere systematiek, te weten
koppeling aan activiteiten
catalogus groen blauwe
diensten (CGBD)
Deels opgenomen in artikel
idem
3.12 lid 6: niet meer uitbetaald
dan op grond van CGBD is
toegestaan
Komt niet meer voor.
Onderdeel gaan uitmaken van
aanvraag collectief ANB.
Vereisten waaraan aanvraag
ANB moet voldoen is
opgenomen in artikel 3.4
Artikel 1.3
Voortaan zowel bij
niet meer gesproken over:
natuurbeheer als bij agrarisch

welke beheertypen,
beheerpakketten,
beheerpakketten,
probleemgebieden
landschapselementen,
probleemgebieden subsidie kan
worden aangevraagd

Afdeling 3.1 algemene
bepalingen inzake subsidie
natuurbeheer
Hoofdstuk 4 agrarisch
natuurbeheer

Opgenomen in paragraaf 2.
Geen aparte paragraaf
opgenomen voor
gecertificeerde begunstigden.
Opgenomen in paragraaf 3

Paragraaf 4.2.
probleemgebiedensubsidie
Hoofdstuk 5.
Landschapsbeheer
Hoofdstuk 6. Subsidie
organisatiekosten

Is komen te vervallen

Hoofdstuk 7 wijziging en
intrekking

Artikel 4.1 regelt intrekking
oude snl.

artikel 7.3 overdracht aan
andere beheerder

niets over opgenomen.In
overgangsbepalingen artikel
4.2. expliciet bepaald dat dit
artikel na inwerkingtreding van
de nieuwe snl niet meer
mogelijk is.

artikel 7.5 wijziging subsidie
i.v.m. vergroting areaal

artikel 2.13 regelt wijziging
subsidieverlening i.v.m.
vergroting areaal

artikel 7.6. wijziging subsidie
i.v.m.verkleining areaal

niets voor geregeld.

artikel 7.7. beeindiging subsidie
natuurbeheer i.v.m. wijziging

niets voor geregeld

Samengevoegd tot paragraaf 2.
Natuur- en landschapsbeheer
Komen te vervallen.

natuurbeheer sturen op doelen
(beheertypen) en niet meer op
beheerpakketten
Probleemgebieden niet meer
expliciet genoemd

Grootste wijziging: subsidie kan
alleen worden aangevraagd
door een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid en
niet meer door individuele
agrarier.

Maakt inherent onderdeel uit
van de aanvraag om subsidie
die ingediend kan worden.

Hoeft ook niets voor geregeld
te worden, kan op basis van
algemene spelregels van de
Algemene wet bestuursrecht.

natuurbeheertype
Hoofdstuk 8. Certificering
Hoofdstuk 9. Collectief
beheerplan

Hoofdstuk 10. Verlaging
jaarvergoeding en subsidies
Hoofdstuk 11. Controle

Niet meer opgenomen.
Komen te vervallen i.v.m.
wijziging systeem dat inhoudt
dat subsidie anb alleen aan
vereniging met
rechtspersoonlijkheid kan
worden verstrekt.
Niets over opgenomen
Artikel 1.7.

Niet nodig.Alleen
voorgeschreven dat het om
certificaat scan moet gaan

Algemene subsidiespelregels
awb van toepassing.

