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1^ wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 

1. Beslispunten 

1. Vast te stellen de 1^ wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer Flevoland 2010 met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2011 

2. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de Subsidiever
ordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 te wijzigen waar
bij de wijzigingen ter kennisneming van de commissie Ruimte worden ge
bracht. 

3. de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Flevoland met terugwer
kende kracht tot 1-1-2011 in te trekken. 

2. Inleiding 

Twaalf provincies hebben gelijkluidende Subsidieverordeningen Natuur
en Landschapsbeheer, die voor de provincies worden uitgevoerd door 
Dienst Regelingen. De onderhavige verordening is gebaseerd op de mo
delverordening van het IPO. Met ingang van 1 januari 2010 is een regeling 
van kracht geworden voor het agrarisch natuurbeheer. Met Ingang van 1 
januari 2011 treedt een regeling ook in werking voor het natuurbeheer. 

De afgelopen ti jd zijn door de gezamenlijke provincies de nodige wijzi
gingen in de modelverordening doorgevoerd, die nu ter besluitvorming 
aan u worden voorgelegd. De wijzigingen in de Subsidieverordening Na
tuur- en Landschapsbeheer betreffen: 

Vervallen van de subsidiemogelijkheden voor certificering (geen 
europese goedkeuring); 
Verwerking van het besluit certificering niet door een commissie 
maar door een zelfstandige stichting te laten uitvoeren (art. 
8.1.1 en 8.1.7); 
Aanpassingen als gevolg van pre-notificatieoverleg met de Euro
pese Commissie (o.a. art. 1.11) 
Concretisering/precisering van bepalingen om eenduidigheid te 
vergroten (o.a. art. 1.9; art. 12.5) 
Afstemming met en aansluiting op voorafgaande subsidieregelin
gen en de ILG-verordening (onder-deel Kwaliteitsimpuls natuur 
en landschap) (o.a. 4.1.1.5 lid 3; art. 7.7; art. 12.3 
Uitbreiding van de subsidiemogelijkheden voor verplichte monito
ring met landschapselementen (art. 5.1.2.4) 
In een groot aantal artikelen zijn als gevolg van vernummering de 
verwijzingen aangepast. 
In de bijlagen zijn een aantal agrarische beheerpakketten aange
past, waaronder de voor Flevoland belangrijke pakketten voor 
akkervogels. 

M̂ 3. Beoogd ef fect 

Goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie en 
staatssecretaris van EL&I 

Agendapunt 

5a 
Lelystad 

30 november 2010 
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1064002 

Inlichtingen 
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• grotere duidelijkheid voor gebruikers en uitvoerders. 

4. Argumenten 

1.1. Verbetering uitvoerbaarheid 
Met de voorgestelde wijzigingen worden een aantal omissies en onduidelijkheden opgehe
ven, wat de uitvoerbaarheid van de verordening ten goede komt. De aanpassing van de be
heerpakketten voor akkervogels komt voor een groot deel tegemoet aan de wensen vanuit 
Flevoland. 

1.2.Aanpassing noodzakelijk vanwege Europese eisen 
Uit overleg met de Europese commissie is gebleken dat enkele wijzigingen en aanvullingen 
noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de Europese eisen 

1 .^.Verordeningen moeten eensluidend zijn 
Er is gekozen voor een centrale uitvoering van de provinciale subsidieregelingen door Dienst 
Regelingen, onder meer om de uitvoeringskosten te beperken. Daarvoor Is het noodzakelijk 
dat de twaalf provinciale verordeningen eensluidend zijn. De verordening biedt ruimte voor 
provinciaal maatwerk in de uitvoering. 

2 Nieuwe machtiging door PS biedt praktisch handvat aan GS 
Bij vaststelling van de verordening hebben PS het college van GS gemandateerd om "wijzi
gingen door te voeren in de verordening en de Index Natuur en Landschap als gevolg van de 
goedkeuring door de Europese Commissie en de goedkeuring door de Minister van LNV, als
mede wijzigingen van ondergeschikte aard". De omschrijving "wijzigingen van ondergeschik
te aard" laat ruimte voor interpretatie, waardoor een rechter tot de conclusie zou kunnen 
komen dat een wijziging van de verordening onbevoegd is vastgesteld. Daarom wordt voor
gesteld (juridische) duidelijkheid te scheppen door GS te mandateren wijzigingen vast te 
stellen. De politieke functie van PS wordt gewaarborgd doordat de commissie Ruimte van de 
wijzigingen op de hoogte wordt gebracht. De commissie heeft de mogelijkheid om het voor
stel alsnog te agenderen voor PS. 

De keuze voor mandateren is gemaakt omdat enerzijds de verordening op onderdelen moet 
worden aangepast aan hogere regelgeving en anderzijds wijzigingen die samenhangen met 
de introductie van een nieuwe regeling in hoofdzaak een technisch karakter hebben. 

3 Nieuwe verordening vervangt Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Flevoland (PSN) 
De PSN is bij de vaststelling van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevo
land 2010 niet Ingetrokken, omdat het onderdeel "Natuurbeheer" van de nieuwe regeling 
pas op een later te bepalen tijdstip in werking zou treden. Nu in de "uitvoeringsbesluiten 
subsidieregelingen natuurbeheer Flevoland" (1037623) is bepaald dat het onderdeel "na-

4 = ^ tuurbeheer" per 1 -1-2011 Inwerking treedt, kan de PSN per gelijke datum worden ingetrok-
W l ken. 

^ ^ 5. Kanttekeningen 

f^?^ 1. /Aodelverordening is nog niet goedgekeurd 
De gewijzigde modelverordening is ook aan de Europese Commissie voorgelegd. De Europese 
Commissie heeft onder voorwaarden Ingestemd met openstelling van de SVNL voorafgaand 
aan de Europese goedkeuring. Een van de voorwaarden van de Europese Commissie is dat de 
Nederlandse overheden zich verbinden om aanwijzingen van de commissie Inzake de SVNL 
alsnog door te voeren. Dus, om de verordening alsnog aan te passen als de Commissie dat 

jyj) eist. De IPO-adviescommissie Landelijk Gebied heeft ingestemd met deze voorwaarden en 
( r ^ unaniem besloten om de SVNL-natuur per 1 januari 2011 open te stellen. (PM. Dit is de stand 
j , _ j van zaken medio november 2010). 
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6. Evaluatie 
N.v.t. 

7. Advies van de Commissie van advies 
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten d.d. 27 januari 2011 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 november 2010, nummer 1064002 

BESLUITEN: 

A . de 1^ wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 
2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 als volgt vast te stellen; 

Wijzigingsverordening 

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 

Artikel I 
De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010 wordt als volgt gewijzigd: 

Onderdeel A 
1. Artikel 1.1, onderdeel aa, vervalt onder vernummering van de onderdelen bb tot en met gg 

in de onderdelen aa tot en met ff. 
2. De onderdelen n en t, alsmede het vernummerde onderdeel aa van artikel 1.1 komen als 

volgt te lulden: 

"n. landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een landbouwactiviteit 
wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in onderdeel t of andere gronden met als 
hoofdfunctie natuur;" 

" t . natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie natuur, die inge
volge artikel 2.1, tweede lid, onderdeel a, is begrensd, alsmede gronden waarvoor een sub
sidie functieverandering is verstrekt als bedoeld in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls na
tuur en landschap Flevoland; 

^ ^ ^ "aa. subsidie landschapsbeheer: subsidie als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, eventueel 
^ ^ vermeerderd met een vergoeding voor de monitoring van de kwaliteit van binnen een na-
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tuurterrein gelegen landschapselementen voor zover het een subsidie als bedoeld in artikel 
5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, betreft;" 

3. Aan artikel 1.1, onderdeel l, wordt na de zinsnede "inzake rechtstreekse steunverlening" 
toegevoegd "aan landbouwers". 

4. In het vernummerde onderdeel ff van artikel 1.1 wordt "controlebepalingen" gewijzigd in 
"controleprocedures". 

Onderdeel B 
Aan artikel 1.5 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde respectieve
lijk vierde lid, een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 
"2. Door of namens Gedeputeerde Staten kan een aanvraagformulier worden vastgesteld ten 
behoeve van aanvragen tot certificering als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid." 

Onderdeel C 
Artikel 1.6, tweede lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden: 
"a. binnen tien weken na afloop van een kalender- onderscheidenlijk beheerjaar op aanvragen als 
bedoeld in de artikelen 4.1.1.6, tweede lid, 4.1.2.4, 4.2.4, 5.1.3.3, tweede lid, en 7.3, waarbij de 
beslissing éénmaal met ten hoogste tien weken kan worden verdaagd;". 

Onderdeel D 
Artikel 1.9 komt als volgt te luiden: 

"Artikel 1.9 (uitsluitingen begunstigden) 
1. Een subsidie Ingevolge deze verordening wordt niet verstrekt aan: 

a. publiekrechtelijke rechtspersonen; 
b. rechtspersonen die waterwinning als doelstelling hebben; 
c. privaatrechtelijke rechtspersonen die kennelijk zijn opgericht ten behoeve van het be

heer van grond of water, waarvan de eigendom geheel of gedeeltelijk berust bij de 
rechtspersonen, bedoeld in de onderdelen a en b; 

d. begunstigden ter voldoening aan verplichtingen die op grond van enig ander wettelijk 
voorschrift zijn voorgeschreven. 

2. Een subsidie natuurbeheer ingevolge deze verordening wordt niet verstrekt aan begunstigden die 
het natuurterrein, anders dan als gevolg van een inrichtingsplan als bedoeld in de Wet Inrichting 

., landelijk gebied, hebben verkregen van een gemeente, een samenwerkingsverband als bedoeld in 
ƒ! n de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen, het Rijks-
^A^ vastgoed- en ontwikkelbedrijf van het ministerie van Financiën, een waterschap of een waterlei-

4 = ^ dingsmaatschappij. 
($/1) 3. In afwijking van het eerste en tweede lid, en behoudens het bepaalde in het vierde en vijfde lid, 
T̂T-n kan een subsidie natuurbeheer Ingevolge deze verordening worden verstrekt aan gemeenten, sa-

i^% menwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerder-

O heid gemeenten deelnemen, of begunstigden als bedoeld in het tweede lid, 
voor zover dit in overeenstemming is met de kaart, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, en de toepas-

^ > selijke bepalingen van de onderhavige verordening. 
( r ^ 4. Gemeenten en samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen 
^ ^ waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen komen slechts in aanmerking voor een subsidie 
QJ) natuurbeheer voor zover dezen voor het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd: 

Jl—j) a. subsidie ontvangen op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister 
l^ï^ of de Subsidieregeling natuurbeheer Flevoland, waarbij 
y ^ b. de periode waarvoor de in onderdeel a bedoelde subsidie wordt verstrekt op of na 31 

"^5=^ december 2010 eindigt, én 
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c. de subsidie natuurbeheer die op grond van de onderhavige verordening kan worden ver
strekt niet later ingaat dan 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin 
de in onderdeel a bedoelde subsidie eindigt. 

5. Een subsidie natuurbeheer die aan begunstigden als bedoeld in het vierde lid wordt verstrekt kan 
niet vermeerderd worden met de in artikel 1.1, onderdeel bb, bedoelde vergoeding voor de in
standhouding van het recreatiepakket." 

Onderdeel E 
Na artikel 1.10 wordt een nieuw artikel 1.11 toegevoegd, luidende: 

Artikel 1.11 (communautaire richtsnoeren voor staatssteun) 
1. Subsidies als bedoeld in: 

a. hoofdstuk 3; 
b. paragraaf 4.1, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van één of 

meerdere agrarische beheerpakketten als bedoeld in bijlage 3, onderdeel B.2; 
c. afdeling 5.1.2; 
d. afdeling 5.1.3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van één of 

meerdere beheerpakketten landschap als bedoeld in bijlage 6, onderdeel B.2, en 
e. hoofdstuk 6 
worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeenstemming met 
punt 16, vierde alinea, van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de land
bouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (Pb 2006/C 319/01). 

2. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en d, kunnen niet wor
den ingediend na 31 oktober 2013. 

3. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, c en e, kunnen niet 
worden ingediend na 31 oktober 2017. 

Onderdeel F 
Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid, onderdeel c, komt als volgt te lulden: 

"c. voor welke landschapsbeheertypen, landschapselementen of beheerpakketten landschap op 
welke lokatie een subsidie landschapsbeheer kan worden verstrekt, met dien verstande dat ten 
aanzien van beheerpakketten landschap ook gebieden aangeduid kunnen worden waarbinnen 
een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1., eerste lid, onderdeel b, kan wor
den verstrekt;" 

2. De onderdelen b en c van het derde lid, komen als volgt te luiden: 

n̂__J) "b. voor welke natuurterreinen de toeslagen, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, kunnen worden 
verstrekt;" 

"c. voor welke landbouwgronden of andere gronden met het oog op natuurontwikkeling ver
werving als bedoeld in paragraaf 2.3 van de Regeling inrichting landelijk gebied van de minister: 

I. uitsluitend wordt nagestreefd ten behoeve van Staatsbosbeheer of 
instellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere 
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties van de minister, zoals dat artikel 
tot 1 januari 2008 luidde; 

II. uitsluitend of mede wordt nagestreefd ten behoeve van anderen 
j n dan de Instellingen of organisaties, bedoeld onder 1." 

=5 

L=. 
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Onderdeel G 
Artikel 2.1, vijfde lid, komt als volgt te lulden: 
"5. In gebieden die door Gedeputeerde Staten op basis van het vierde lid zijn begrensd kunnen geen 
aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van de overeenkomstig dat lid aangewezen agrari
sche beheerpakketten op landbouwgronden voor zover die landbouwgronden niet zijn opgenomen in 
de aanvraag, bedoeld in artikel 9 .1 . " 

Onderdeel H 
Artikel 3.1 komt als volgt te luiden: 

"Artikel 3.1 (grondslag subsidie) 
1. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie natuurbeheer verstrekken. 
2. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie natuurbeheer verhogen met een vergoeding 
voor: 
a. de instandhouding van het recreatiepakket op een natuurterrein; 
b. de monitoring van de kwaliteit van het op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype." 

Onderdeel I 
In de artikelen 3.2 en 5.1.1.2 wordt na de zinsnede "zes aaneengesloten kalenderjaren" toegevoegd 
", of zoveel langer als op grond van artikel 12.4 vereist is". 

Onderdeel J 
In artikel 3.6, tweede lid, wordt de zinsnede "de hiervoor bedoelde gegevens melden" vervangen 
door "melden ten aanzien van welke natuurterreinen niet voldaan wordt aan één of meerdere 
subsidieverplichtingen ". 

Onderdeel K 
In artikel 3.8, derde lid, vervalt de zinsnede "respectievelijk onderdeel c". 

Onderdeel L 
In artikel 4.1.1.2 wordt na de zinsnede "zes aaneengesloten beheerjaren" toegevoegd ", of zoveel 
langer als op grond van artikel 12.4 vereist is". 

^ Onderdeel M 
Aan artikel 4.1.1.5 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: 
"3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kan een subsidie agrarisch natuurbeheer worden 
verstrekt voor de uitvoering van een agrarisch beheerpakket, opgenomen in bijlage 3, onderdeel 
B.1, onder de aanduiding: 

a. AOI .01.01 tot en met A01.01.06, indien op de betreffende beheereenheid reeds een be-
heerspakket in stand wordt gehouden als bedoeld in: 

i. de bijlagen 28c tot en met 28f van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Fle-
^^^=^ voland, zoals die bijlagen tot 1 januari 2008 luidden, of 
( f ^ 11. bijlage 28c van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland zoals die bij-

,ji j) lage tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010 luidde; 
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b. AOI .03.01, indien op de betreffende beheereenheid reeds een beheerspakket in stand wordt 
gehouden als bedoeld in de bijlagen 16 tot en met 18 van de Subsidieregeling agrarisch na
tuurbeheer Flevoland, zoals die bijlagen tot 1 januari 2010 luidden. 

Onderdeel N 
1. Artikel 4.1.1.6, eerste lid, onderdeel c, komt als volgt te luiden: 

"c. draagt er zorg voor dat op de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt verstrekt en op 
zijn gehele bedrijf wordt voldaan aan de voorschriften, opgenomen in: 

I. artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, én 
II. bijlage 2 van de Beleidsregels verlagen subsidie P0P2;" 

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van de leden 3 tot en met 5 in de leden 2 tot en 
met 4. 

3. In de vernummerde leden 3 en 4 wordt de zinsnede "derde l id" telkens vervangen door 
"tweede l id". 

Onderdeel O 
In de artikelen 4.1.10, derde lid, 4.1.2.2, onderdeel a, en 4.1.2.3, onderdeel d, wordt de zinsnede 
"artikel 4.1.1.6, derde l id" telkens gewijzigd in "artikel 4.1.1.6, tweede l id". 

Onderdeel P 
In artikel 4.1.2.1, eerste lid, onderdeel a, onder 1, wordt de zinsnede "0,5 hectare" vervangen door 
"de minimumoppervlakte van het betreffende agrarische beheerpakket". 

Onderdeel Q 
In artikel 4.1.2.4, vierde lid, wordt na de zinsnede "de artikelen 1.4 en 1.5" toegevoegd ", met 
uitzondering van het tweede lid van dat artikel,". 

Onderdeel R 
In artikelen 4.2.6, onderdeel a, wordt de zinsnede "opgenomen in artikel 6 van en bijlage I bij de 
Regeling GLB Inkomenssteun 2006" gewijzigd in "opgenomen in artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 
bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006". 

^ 

4=^ Onderdeel S 
^ ^ Aan artikel 5.1.1.1 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, een nieuw 

tweede lid toegevoegd, luidende: 
"2. Gedeputeerde Staten kunnen een in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde subsidie natuurbe
heer verhogen met een vergoeding voor de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurter
rein gelegen landschapselementen." 

Onderdeel T 
Aan artikel 5.1.2.1 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

^^3=^ "3. In afwijking van het eerste lid kan het onderdeel van de subsidie landschapsbeheer dat ziet op 
( f ^ de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen alleen 

^juj) worden verstrekt aan gecertificeerde begunstigden." 

i/D 
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Onderdeel U 
Artikel 5.1.2.2, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
"2. In afwijking van het eerste lid gaat een aanvraag van een gecertificeerde begunstigde tot verle
ning van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, 
vergezeld van: 

a. een lijst van oppervlaktes, meters of aantallen per landschapselement waarvoor de subsidie 
wordt aangevraagd; 

b. één of meerdere elektronische kaarten met een topografische ondergrond, met daarop de 
buitengrenzen van de natuurterreinen waarop de landschapselementen zijn gelegen waar
voor de subsidie wordt aangevraagd, én 

c. een lijst van oppervlaktes, onderscheidenlijk meters of stuks, per landschapselement waar
voor de gecertificeerde begunstigde een vergoeding wil ontvangen voor het verrichten van 
activiteiten op het gebied van monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein ge
legen landschapselementen. 

Onderdeel V 
Artikel 5.1.2.3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De onderdelen b tot en met f van het eerste lid worden vernummerd tot de onderdelen c 
tot en met g. 

2. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd, luidende: 
"b. draagt er zorg voor dat, voor zover subsidie wordt verstrekt voor de monitoring van de 
kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen, deze monitoring 
wordt verricht overeenkomstig door Gedeputeerde Staten nader vast te stellen voorschrif
ten;" 

3. Het derde lid komt als volgt te luiden: 
"3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen e en f, kan een ontvanger van een subsidie 
landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, die tevens gecerti
ficeerde begunstigde is, éénmaal per kalenderjaar maar uiterlijk op 31 oktober bij Gedepu
teerde Staten melden ten aanzien van welke landschapselementen niet voldaan 
wordt aan één of meerdere subsidieverplichtingen." 

4. Het vierde lid, onderdeel a, komt als volgt te lulden: 
"a. de natuurlijke persoon of rechtspersoon de verplichtingen naleeft als bedoeld in: 

1. het eerste lid, onderdelen a, c, d en g, óf 
11. het eerste lid, onderdelen c, d en g, en het tweede lid Indien het 

samenwerkingsverband tevens een gecertificeerde begunstigde is;" 

Onderdeel W 
Artikel 5.1.2.4, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
"2. Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in 
artikel 5.1.1.2 bedoelde periode 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 

_ het product van het tarief, bedoeld in artikel 5.1.2.5, eerste lid, onderdeel b, en het aantal hecta-
,JU-j) res, meters of stuks waarop in het kader van de subsidie landschapsbeheer monitoringswerkzaam-

heden worden uitgevoerd." 

4=5 
UI) 
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Onderdeel X 
Artikel 5.1.2.5, eerste lid, komt als volgt te lulden: 
" 1 . Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met Ingang van het komende kalenderjaar te verle
nen subsidies landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, vast: 

a. de tarieven voor de verschillende landschapselementen als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eer
ste lid, onderdeel a, uitgedrukt in een bedrag per hectare, meter of stuks; 

b. de tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende binnen een natuurter
rein gelegen landschapselementen, uitgedrukt in een bedrag per hectare, meter of stuks." 

Onderdeel Y 
1. Artikel 5.1.3.3, eerste lid, onderdeel b, komt als volgt te lulden: 

"b. draagt er zorg voor dat ten aanzien van het landschapselement ten behoeve waarvan 
het beheerpakket landschap wordt uitgevoerd en op zijn gehele bedrijf wordt voldaan aan 
de voorschriften, opgenomen in: 

1. artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, én 
11. bijlage 4 van de onderhavige verordening;" 

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van de leden 3 en 4 in de leden 2 en 3. 
3. In het vernummerde derde lid wordt de zinsnede "derde l id" vervangen door "tweede l id". 

Onderdeel Z 
In artikel 5.1.3.7, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5.1.3.3, derde l id" gewijzigd in "artikel 
5.1.3.3, tweede l id". 

Onderdeel AA 
Onder vernummering van het zevende tot het achtste lid wordt aan artikel 7.3 een nieuw zevende 
lid toegevoegd, luidende: 
"7. Onverminderd het vijfde lid honoreren Gedeputeerde Staten, indien er sprake is van een 
gedeeltelijke overdracht van een natuurterrein, een landschapselement, een beheereenheid of een 
beheerpakket landschap, een aanvraag als bedoeld in het eerste of tweede lid slechts indien zowel 
het overgedragen deel als het resterende deel voldoen aan de eisen van het desbetreffende natuur
beheertype, onderscheidenlijk de instapeisen van het desbetreffende landschapbeheertype, agra
risch beheerpakket of beheerpakket landschap. 

Onderdeel AB 
4 = ^ Artikel 7.5 wordt als volgt gewijzigd: 
m 
%—=, 1. Het zesde lid komt als volgt te luiden: 
(^^ "6. Als een in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op het vergroten van het are-
^ ^ aal waarvoor een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch beheer 
' w ' wordt verstrekt: 

a. Is het derde lid, onderdeel a, niet van toepassing en artikel 4.1.1.4 niet van overeen
komstige toepassing; 

b. is er slechts sprake van een aanvraag als bedoeld in het onderhavige artikel voor zover 
de extra oppervlakte de maximale oppervlakte, bedoeld in artikel 4.1.2.3, onderdeel a, 

n j voor het betreffende gebied overschrijdt." 
2. In het zevende lid, vervalt de zinsnede "4.1.1.8, eerste l id,". 

4=J 
d/D 
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Onderdeel AC 
Artikel 7.7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede lid, onderdeel c, komt als volgt te luiden: 
"c. de subsidieontvanger schriftelijk verklaart ten minste zes jaar na afronding van de inrich
tingsmaatregelen, bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en land
schap Flevoland , beheer gericht op de instandhouding van het gewijzigde natuurbeheertype te 
blijven voeren. Deze verplichting vervalt voor zover hij voor die gewijzigde instandhouding een 
subsidie natuurbeheer op grond van de onderhavige verordening heeft aangevraagd en ontvangt. 
De hiervóór bedoelde subsidieaanvraag wordt Ingediend in de eerstvolgende openstellingsperio
de na het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, bedoeld in artikel 14b van de Sub
sidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland." 

2. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: 
"3. Indien een subsidieontvanger subsidie ontvangt op grond van een aanvraag als bedoeld in 
het tweede lid, onderdeel c, tweede volzin, en de beschikking tot subsidieverlening wordt inge
trokken omdat de subsidieontvanger toerekenbaar niet voldaan heeft aan de subsidleverpUch-
tingen, dan is voor de resterende periode de in het tweede lid, onderdeel c, eerste volzin, be
doelde instandhoudingsplicht weer van toepassing tot de termijn van zes jaar na afronding van 
de inrichtingsmaatregelen is verstreken. 

Onderdeel AD 
De titel van hoofdstuk 8 komt als volgt te lulden: 
"Hoofdstuk 8 Certificering" 

Onderdeel AE 
Artikel 8.1.1, tweede lid, komt als volgt te lulden: 
"2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt Ingediend bij de In artikel 8.1.7 bedoelde 
stichting, met dien verstande dat een dergelijke aanvraag niet vóór 15 november 2010 ingediend 
kan worden." 

Onderdeel AF 
In artikel 8.1.3 wordt de zinsnede "programma van eisen" vervangen door "Programma van Eisen 
Kwaliteitshandboek Natuurbeheer". 

4-^ Onderdeel AG 
y ^ In artikel 8.1.5, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede "de artikelen 3.1, 5.1.1.1, eerste lid, 
^ ^ onderdeel a, 6.1 of 8.2.1" gewijzigd in "de artikelen 3.1, 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, of 6 .1" . 

Onderdeel AH 
Artikel 8.1.6 komt als volgt te lulden: 

rf=j] j\ "Artikel 8.1.6 (recfitsgevo/gen intrekking certificaat) 
^ ^ 1. Als Gedeputeerde Staten een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband 

^^ï=^ natuurbeheer Intrekken dat is afgegeven aan: 
( fQ a. een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, respectievelijk 
n j) b. een samenwerkingsverband dat. 
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een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eer
ste lid, onderdeel a, ontvangt, wordt met Ingang van de datum van intrekking van het certifi
caat de beschikking dan wel de beschikkingen tot verlening van die subsidie of subsidies inge
trokken, waarbij die subsidie of subsidies naar evenredigheid worden vastgesteld. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing als de voormalig gecertificeerde 
begunstigde binnen acht weken na de datum van intrekking van het certificaat verzoekt de be
treffende subsidieverlening met Ingang van die datum te wijzigen in een subsidieverlening op 
basis van de rechten en plichten zoals die voor niet-gecertificeerde begunstigden gelden. 

3. Als Gedeputeerde Staten een certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer Intrekken, draagt 
de voormalig gebiedscoördinator zijn werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende stuk
ken in goede orde over aan een door Gedeputeerde Staten aangewezen gebiedscoördinator of 
ambtenaar. 

Onderdeel Al 
Na artikel 8.1.6 wordt een nieuw artikel 8.1.7 toegevoegd, luidende: 

"Artikel 8.1.7 (mandaat Stichting) 
1. Besluiten tot het afgeven, schorsen of intrekken van een in artikel 8.1.1, eerste lid, bedoeld 

certificaat worden namens Gedeputeerde Staten genomen door het bestuur van de Stichting 
Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. 

2. In afwijking van artikel 11.1 wordt het toezicht op de naleving van de aan het betreffende 
certificaat verbonden certificeringsvoorwaarden namens Gedeputeerde Staten uitgeoefend door 
het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. 

Onderdeel AJ 
Paragraaf 8.2 vervalt. 

Onderdeel AK 
1. In artikel 10.1, eerste lid, wordt de zinsnede "overeenkomstig de Beleidsregels .. ." 

vervangen door "overeenkomstig de Beleidsregels subsidie natuur- en landschapsbeheer Flevo
land". 

2. In artikel 10.1, tweede lid, onder 1, vervalt de zinsnede "en, voor zover ruimte resteert voor de 
toepassing daarvan, de Beleidsregels verlaging P0P2-subsidies,". 

3. In artikel 10.1, tweede lid, onder 11, wordt de zinsnede "de Beleidsregels verlaging P0P2-
subsidies, Indien de niet-naleving een andere verplichting betreft als bedoeld in onderdeel a of 
artikel 10.2" vervangen door "de Beleidsregels verlagen subsidie P0P2, indien de niet-naleving 
een andere verplichting betreft als bedoeld onder 1. of in artikel 10.2". 

'= !̂=^ 4. Er wordt aan artikel 10.1 een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
^ i l "4. Bij de toepassing van het tweede lid, aanhef en onder 1, wordt door Gedeputeerde Staten 
^ = rekening gehouden met het bepaalde in artikel 66 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van 
(Q) de minister, zoals dat artikel vanaf 1 januari 2010 luidt. 

Onderdeel AL 
Artikel 10.2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt de zinsnede "bedoeld in respectievelijk artikel 4.1.1.6, eerste lid, 
onderdeel c, en tweede lid, bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1 dan wel 2, artikel 4.2.6, 

' '^^^ onderdeel a, of artikel 5.1.3.3, eerste lid, onderdeel b, en tweede l id" gewijzigd in "be-
( ^ doeld in respectievelijk artikel 4.1.1.6, eerste lid, onderdeel c, bijlage 7, onderdeel C, 

,ji j) subonderdeel 1 dan wel 2, artikel 4.2.6, onderdeel a, of artikel 5.1.3.3, eerste lid. 
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onderdeel b". 
2. In het tweede lid wordt de zinsnede "respectievelijk artikel 5.1.3.3, eerste lid, onderdeel 

b" gewijzigd in "respectievelijk artikel 4.2.6, onderdeel a, of artikel 5.1.3.3, eerste lid, 
onderdeel b". 

3. Het derde lid vervalt. 

Onderdeel AM 
Artikel 10.4 vervalt. 

Onderdeel AN 
Aan artikel 12.2 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
"4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van het onderhavige artikel respectievelijk artikel 
34, tweede lid, van de Regeling Inrichting landelijk gebied van de minister, is artikel 66 van de 
Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van de minister, zoals dat artikel vanaf 1 januari 2010 luidt, van 
overeenkomstige toepassing voor zover subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding van één of 
meerdere beheerspakketten zoals opgenomen in: 

a. de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland, respectievelijk 
b. de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister, voor zover de uit die rege

ling voortvloeiende verplichtingen op grond van artikel 4 van de Regeling inrichting lan
delijk gebied van de minister door Gedeputeerde Staten zijn overgenomen. 

Onderdeel AO 
Artikel 12.3 komt als volgt te luiden: 

"Artikel 12.3 (vrijwillig overstappen mogelijk) 
1. Een ontvanger van één of meerdere subsidies op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 

Flevoland of de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister kan bij Gedeputeerde Sta
ten een aanvraag indienen tot omzetting van die subsidies in één subsidie op 
basis van de onderhavige verordening, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. de aanvraag heeft betrekking op alle beheerseenheden die in hun geheel binnen de pro
vincie liggen en waarvoor subsidie wordt ontvangen op grond van de in de aanhef van 
dit lid genoemde regelingen; 

b. voor het basis-, plus- of landschapspakket bestaat een equivalent natuurbeheertype 
onderscheidenlijk landschapselement als bedoeld in de onderhavige verordening; 

c. de omzetting is in overeenstemming met het natuurbeheerplan en de voorwaarden van 
de onderhavige verordening; 

d. de aanvraag wordt ingediend in de openstellingsperiode voor het begrotingsjaar 2011, 
én 

e. de omzetting geschiedt voor een geheel nieuwe periode als bedoeld in artikel 3.2 on
derscheidenlijk artikel 5.1.1.2, waarbij die periode slechts kan Ingaan op 1 januari 
2011. 

2. Indien subsidie wordt verstrekt aan anderen dan beheerders zoals bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of artikel 5 van de Subsidiere
geling natuurbeheer Flevoland, kan de ontvanger van die subsidie slechts een aanvraag als be
doeld in het eerste lid Indienen voor zover: 

a. hij aangemerkt kan worden als een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 3.3, 
eerste lid, onderdeel b, of artikel 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel b; 

4==^ b. hij dit schriftelijk is overeengekomen met de betreffende beheerder, én 
rnr^ c. in afwijking van het eerste lid, onderdeel a, de aanvraag betrekking heeft op alle be-

J y ^ heerseenheden van de in onderdeel b van het onderhavige lid bedoelde beheerder die in 

4=^ m 
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hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor subsidie wordt ontvangen op grond 
van de in de aanhef van dit lid genoemde regelingen. 

3. Een beheerder als bedoeld in het tweede lid kan voor de door hem beheerde beheerseenheden 
een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indienen, mits: 

a. hij dit schriftelijk is overeengekomen met de ontvanger van de betreffende subsidie, én 
b. onverminderd de verdere voorwaarden in het eerste lid, de aanvraag betrekking heeft 

op al zijn beheerseenheden die in hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor 
subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de mi
nister of de Subsidieregeling natuurbeheer Flevoland. 

4. Indien een subsidieontvanger als bedoeld in het eerste tot en met derde lid een in het eerste lid 
bedoelde aanvraag indient voor een in de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of 
de Subsidieregeling natuurbeheer Flevoland opgenomen landschapselement dat wordt be
schermd door een raster als bedoeld in bijlage 56 van die regelingen, dan dient dat raster even
eens in de in het eerste lid bedoelde aanvraag te worden opgenomen. 

5. Een ontvanger van een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevo
land kan bij Gedeputeerde Staten een aanvraag Indienen tot wijziging van die beschikking tot 
subsidieverlening, inhoudende het voor de resterende looptijd van de beschikking tot subsidie
verlening vervangen van de rechten en verplichtingen die behoren bij de betreffende subsidie 
door de rechten en verplichtingen die, op grond van de onderhavige verordening, behoren bij 
een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 
5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b. 

6. Indien een subsidieontvanger als bedoeld in het vijfde lid een in dat lid bedoelde aanvraag 
indient voor een in de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland opgenomen land
schapselement dat wordt beschermd door een raster als bedoeld in bijlage 46 van die regeling, 
dan dient dat raster eveneens in de in het vijfde lid bedoelde aanvraag te worden opgenomen. 

7. Gedeputeerde Staten kunnen de beschikking tot subsidieverlening naar aanleiding van een 
aanvraag als bedoeld in het vijfde lid met Ingang van 1 januari 2012 wijzigen als: 

a. de beheerseenheden in hun geheel binnen de provincie liggen; 
b. de wijziging in overeenstemming is met het natuurbeheerplan en bijlage 8, alsmede de 

overige voorwaarden van de onderhavige verordening, én 
c. de aanvraag wordt ingediend in de openstellingsperiode voor het begrotingsjaar 2012. 

8. In afwijking van het eerste respectievelijk vijfde lid: 
a. kunnen beheerders als bedoeld in artikel 21 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 

van de minister, artikel 18 van de Subsidieregeling natuurbeheer Flevoland respectieve
lijk artikel 24 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland geen aanvra
gen als bedoeld in het eerste respectievelijk vijfde lid indienen; 

b. kan, indien subsidie wordt verstrekt aan anderen dan beheerders zoals bedoeld in art i 
kel 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland, niet de ontvanger van 
de betreffende subsidie, maar de in die bepaling bedoelde beheerders, elk voor de door 

' ^ — ^ hem beheerde beheerseenheden, de in het vi j fde lid van het onderhavige art ikel be-
(QLJ) doelde aanvraag indienen, mits: 

,JL_J 1. zi j di t schriftel i jk overeenkomen met de ontvanger van de betreffende subsidie, 

(5/T) én, 
ft^ 11. onverminderd de verdere voorwaarden in het zevende l id, de aanvraag betrek-
^ ; ^ king heeft op al zi jn beheerseenheden die in hun geheel binnen de provincie lig-
CJ* gen en waarvoor subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling agra-
( ^ ) risch natuurbeheer Flevoland. 
cs,^ 9. Gedeputeerde Staten kunnen in een besluit als bedoeld in artikel 1.3 opnemen dat de omzetting 
c ^ dan wel wijziging van de beschikking tot subsidieverlening zoals bedoeld in het onderhavige ar-
< ^ tikel voor bepaalde basis-, plus-, beheers- of landschapspakketten, categorieën van begunstig-
^ rv den of gebieden is uitgesloten." 

4=^ 
m 
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Onderdeel AP 
Artikel 12.5 komt als volgt te luiden: 

Artikel 12.5 (niet-gecertificeerden tot 1 januari 2013) 
1. Een begunstigde als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, of 5.1.2.1, eerste lid, die een 

aanvraag indient voor een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als be
doeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, wordt aangemerkt als ware hij gecertifi
ceerd begunstigde, mits hij uiterlijk 1 januari 2011 een aanvraag tot certificering bij Gede
puteerde Staten heeft ingediend. Het aanmerken van de begunstigde als ware hij gecertifi
ceerd begunstigde eindigt op de datum dat Gedeputeerde Staten hebben besloten op de 
aanvraag tot certificering, doch uiterlijk op 1 januari 2013. 

2. Een rechtspersoon die een aanvraag indient tot vaststelling van een collectief beheerplan 
wordt aangemerkt als ware hij gebiedscoördinator, mits hij uiterlijk 1 januari 2011 een 
aanvraag tot certificering bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend. Het aanmerken van de 
rechtspersoon als ware hij gebiedscoördinator eindigt op de datum dat Gedeputeerde Sta
ten hebben besloten op de aanvraag tot certificering, doch uiterlijk op 1 januari 2013. 

3. Artikel 8.1.6, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing indien Gedepu
teerde Staten de in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag tot certifi
cering afwijzen, met dien verstande dat het in het tweede lid van artikel 8.1.6 bedoelde 
verzoek, in afwijking van de tekst van dat onderdeel, uiterlijk binnen acht weken na de af
wijzing van de aanvraag wordt ingediend. 

4. Artikel 8.1.6, derde lid, is van overeenkomstige toepassing indien Gedeputeerde Staten de 
in het tweede lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag tot certificering afwijzen. 

5. Als er in een gebied geen gebiedscoördinator of een rechtspersoon als bedoeld in het twee
de lid beschikbaar is, kan tot en met 31 december 2013 een daartoe door Gedeputeerde 
Staten aangewezen ambtenaar optreden als gebiedscoördinator. 

Onderdeel AQ, 
Artikel 12.9, tweede lid, onderdeel d, vervalt en de puntkomma aan het einde van onderdeel c 
wordt vervangen door een punt. 

Onderdeel AR 
Instapeis 3 van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding AOI.01.01 tot en met 
AOI.01.06, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.l, komt als volgt te luiden: 
"3. Cumulatie met alle beheerpakket uitgesloten, uitgezonderd AOI.03.01 en de beheerspakketten 
uit de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland, bedoeld in artikel 4.1.1.5, derde lid, 
onderdeel a, van de onderhavige verordening." 

Onderdeel AS 
Aan het einde van beheereis 2 van het agrarisch beheerpakket AOI.01.01 Weidevogelgrasland met 
een rustperiode, zoals opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.l, wordt de volgende zin toegevoegd: 
"Voor de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog geldt dat in de rustperiode een 
kunstmestgift gegeven mag worden. In het goedgekeurde collectief beheerplan wordt geregeld hoe 
hierbij met het aanwezige legsel wordt omgegaan." 

4=^ 
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Onderdeel AT 
Het agrarisch beheerpakket A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels zoals opgenomen In 
bijlage 3, onderdeel B.l, komt als volgt te luiden: 
"Instapeisen: 
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland. 
2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed, tenzij in de onderstaande varianten anders wordt 

bepaald, en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha. 
3. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende 

gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als een gewas. 

Beheereisen: 
1. Tussen 1 mei en het moment van grondbewerking moet op de beheereenheid één van de vol

gende gewassen aanwezig zijn: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), kruiden of 
een mengsel van deze. Onder het moment van grondbewerking wordt verstaan de periode 
waarin de In de betreffende variant beschreven handelingen uitgevoerd mogen worden. 

2. Het gewas wordt Ingezaaid, waarbij in het natuurbeheerplan wordt bepaald welke zaalmengsels 
en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden. Voor variant A01.02.01b geldt dat het gewas 
ook door spontane ontwikkeling aanwezig mag zijn. 

3. 20-70% van de beheereenheid dient jaarlijks ten minste twee maal te worden gemaaid tussen 1 
maart en 15 september. Delen die opnieuw zijn Ingezaaid hoeven in hetzelfde voorjaar niet te 
worden gemaaid. Het maaien mag niet gebeuren door klepelen. Het beheer wordt strooksgewijs 
uitgevoerd volgens onderstaande varianten. Het toegestane maairegime wordt verder gediffe
rentieerd in het natuurbeheerplan. 

4. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleks-
gewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid. 

5. De beheereenheid mag niet worden beweid of bemest. 
6. Daar waar ploegen Is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast. 

Varianten: 
AOI .02.01a Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april 

worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschre
ven zaalmengsel. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt 
worden. 

AOI .02.01b Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te 
worden geploegd. Tussen 1 maart en 15 april mag nog een grondbewerking worden uit
gevoerd. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. 

AOI.02.01c In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 
' = = ^ april te worden geploegd en opnieuw Ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voor-

(yj) geschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment moge-
,JL_J) lijk. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. Van de verplichting om 
n j ^ in het derde of vierde jaar te ploegen en opnieuw In te zaaien kan worden afgeweken 
ĝ  als dit is opgenomen in het goedgekeurde collectief beheerplan. 

© AOI.02.Old De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus mag 
maximaal 10% van de oppervlakte van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. Tus-

(Q) sen 1 september en 15 april mag maximaal 30% van de oppervlakte van de beheereen-
^=^ held bedekt zijn met rijsporen. In het derde of vierde jaar dient tussen 1 september en 
'^L, 15 april over de gehele beheereenheid een diepe grondbewerking plaats te vinden en 
C ^ dient deze opnieuw te worden Ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschre-
(fl)) ven zaalmengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment mogelijk. 

4=^ 
m 
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Onderdeel AU 
Het agrarisch beheerpakket AOI .02.02 Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels 
zoals opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.l, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Instapeis 3 komt als volgt te luiden: 
"3. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is mogelijk." 

2. In beheereis 3 wordt de zinsnede "akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid" ver
vangen door "akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid". 

Onderdeel AV 
Het agrarisch beheerpakket AOI .02.03 Bouwland voor hamsters zoals opgenomen In bijlage 3, on
derdeel B.l, komt als volgt te lulden: 
"Instapeisen: 
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland. 
2. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende 

gewassen telen waaronder graan. 
3. Voor de variant Bouwland voor hamsters geldt: de beheereenheid is ten minste 0,3 ha groot. 
4. Voor de variant Opvangstrook voor hamsters geldt: de beheereenheid is minimaal 15 meter 

breed en minimaal 100 meter lang. 

Varianten: 
AOI .02.03a Bouwland voor hamsters 
1. Grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden. 
2. Op de beheereenheid wordt in overleg met de gebiedscoördinator één van de volgende gewas

sen geteeld: luzerne, graan (niet zijnde maïs), bladrammenas of een combinatie van deze ge
wassen. 

3. Luzerne wordt jaarlijks tussen 20 april en 20 juni gemaald en afgevoerd. 
4. Graan wordt niet geoogst. 
5. De beheereenheid wordt jaarlijks in februari geklepeld. Bulten deze periode is bij overlast van 

de bruine rat klepelen toegestaan in overleg met de gebiedscoördinator. 

AOI .02.03b Opvangstrook voor hamsters 
1. Grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden. 
2. De beheereenheid bestaat van augustus tot en met januari uit volgroeid graan (niet zijnde 

maïs). Bij overlast van de bruine rat is klepelen toegestaan in overleg met de gebiedscoördina
tor. 

Onderdeel AW 
Aan het einde van Instapeis 3 van het agrarische beheerpakket AOI .03.01 Overwinterende ganzen, 

'^ i i^^ zoals opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.l, vervalt de zinsnede "en A02.01.01 en A02.01.02". 

Q) Onderdeel AX 
( f ^ Bijlage 4 vervalt. 

Onderdeel AY 
Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Subonderdeel b van onderdeel A komt als volgt te lulden: 

"b. de gebiedscoördinator sluit met elk van de deelnemende landbouwers een overeenkomst 
waarin het beheer, bedoeld in subonderdeel a, wordt vastgelegd. De overeenkomst wordt door 

4=^ 

4=^ 
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beide partijen ondertekend en in elk geval opgenomen in de administratie van de gebiedscoör
dinator;" 

2. Aan onderdeel A wordt onder vernummering van subonderdeel e tot subonderdeel f een nieuw 
subonderdeel e toegevoegd, luidende: 
"e. de gebiedscoördinator draagt er zorg voor dat de oppervlakte die per deelnemende land
bouwer is opgenomen in het collectief beheerplan, groter gelijk onderscheidenlijk kleiner gelijk 
is dan de minimum- onderscheidenlijk maximumoppervlakte die de betreffende landbouwer 
heeft aangegeven in de aanvraag, bedoeld in artikel 4.1.2.1;" 

3. In subonderdeel a van onderdeel B wordt de zinsnede "bedoeld in de onderdelen b en c" ver
vangen door "bedoeld in de subonderdelen b en c". 

4. In de subonderdelen b en c van onderdeel B wordt de zinsnede "op de in onderdeel a bedoelde 
kaart" telkens gewijzigd in "op de in subonderdeel a bedoelde kaart". 

5. Subonderdeel d van onderdeel B komt als volgt te luiden: 
"d . de gebiedscoördinator sluit met elk van de deelnemende landbouwers een overeenkomst 
waarin het beheer, bedoeld in subonderdeel b onderscheidenlijk subonderdeel c, wordt vastge
legd. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en in elk geval opgenomen in de 
administratie van de gebiedscoördinator;" 

6. Aan onderdeel B wordt onder vernummering van subonderdeel f tot subonderdeel g een 
nieuw subonderdeel f toegevoegd, luidende: 
"f. de gebiedscoördinator draagt er zorg voor dat de oppervlakte die per deelnemende land
bouwer is opgenomen in het collectief beheerplan, groter gelijk is aan de minimumoppervlakte 
die de betreffende landbouwer heeft aangegeven in de aanvraag, bedoeld 
In artikel 4.1.2.1;". 

7. In de aandachtsbolletjes aan het einde van onderdeel B wordt de zinsnede "onderdeel b" tel
kens vervangen door "subonderdeel b". 

8. In het tweede aandachtsbolletjes aan het einde van onderdeel B wordt de zinsnede "die beho
ren tot de agrarische beheertypen met de aanduiding A02.01 of A02.02" vervangen door "met 
de aanduiding AOI .02.01, met uitzondering van variant c, AOI .02.03 en A02.01.01 tot en met 
A02.02.03". 

Onderdeel AZ 
Het landschapsbeheertype L01.08 Knotboom, zoals opgenomen in bijlage 6, onderdeel A . I , wordt 
als volgt gewijzigd: 
1. In Instapeis 3 vervalt de zinsnede "maar kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het land

schapsbeheertype L01.11 Hakhoutbosje of L01.12 Griendje, mits voldaan wordt aan de 
eisen van die landschapsbeheertypen". 

2. In de derde volzin onder het kopje Algemene beheerverplichting wordt na de zinsnede "Bij 
knotessen" toegevoegd "en knotelzen". 

4=^ 
yr^ Onderdeel BA 
^—I Het landschapselement onderscheidenlijk beheerpakket landschap met de aanduiding L03.01.01 
^ % Tuunwallen, zoals opgenomen in bijlage 6, onderdeel A.2 onderscheidenlijk onderdeel B.2, vervalt. 

Onderdeel BB 
Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel B, punt 1, alsmede onderdeel C, subonderdeel 1, punt 1 en subonderdeel 2, 
punt 1, wordt de zinsnede "in stand gehouden" telkens gewijzigd in "uitgevoerd". 

4==^ 2. De aanhef van onderdeel B, punt 3 komt als volgt te lulden: 
^ ^ "3. De ruige stalmest wordt In één keer in één van de onderstaande periodes op een be-
n j) heereenheid uitgereden:". 

r. ^ ^ 3. In de aanhef van onderdeel C wordt de verwijzing naar artikel 4.1.2.5, eerste lid gewijzigd 
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in een verwijzing naar artikel 4.1.2.4, eerste lid. 
In de aanhef van onderdeel C, subonderdeel 2, wordt "kuikenstroken" vervangen door "kui-
kenvelden". 
In punt 1 van onderdeel C, subonderdeel 2, wordt de zinsnede "AOI .01.04 of 01.01.06" ver
vangen door "AOI .01.04 voor zover het de varianten a1 tot en met a4 betreft, of 
AOI.01.06". 
Punt 2 van onderdeel C, subonderdeel 2, komt als volgt te lulden: 
"De in artikel 4.1.2.4, eerste lid, bedoelde landbouwer legt op de beheereenheid stroken of 
blokken aan met een breedte van minimaal 6, en maait deze stroken in elk geval niet eerder 
dan twee weken na de rest van de beheereenheid.". 

Onderdeel BC 
Na bijlage 7 wordt een nieuwe bijlage 8 toegevoegd, luidende: 
"Bijlage 8 Overstaptabel SAN Flevoland 

De beheers- en landschapspakketten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland, 
opgenomen in de linkerkolom van de onderstaande tabel, kunnen op grond van artikel 12.3, vijfde 
lid, van de onderhavige verordening worden gewijzigd in de agrarische beheerpakketten onder
scheidenlijk beheerpakketten landschap, opgenomen in de rechterkolom van de onderstaande 
tabel: 

^ 

4=̂  m 

4=^ 

4 - ^ 

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
Flevoland 

Beheerspakket (bijlagenummer/pakketnaam) 

6: Ontwikkeling kruidenrijk grasland 
7: Instandhouding kruidenrijk grasland 
8: Bont hooiland 
9: Bonte hooiweide 

10: Kruidenrijk weiland 

11: Bont weiland 

12: Bonte weiderand 
13: Bonte hooirand 
14: Kruidenrijke zomen 
15: Landschappelijk waardevol grasland 
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 
1 april tot 1 juni 
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 
1 april tot 8 juni 
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 
1 april tot 15 juni 
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 
1 april tot 22 juni 
17: Vluchtheuvels voor weidevogels 

Subsidieverordening natuur- en landschapsbe
heer Flevoland 

Agrarisch beheerpakket (aandui
ding /pakketnaam) 

A02.01.02: Botanisch hooiland 
A02.01.02: Botanisch hooiland 
A02.01.02: Botanisch hooiland 
A02.01.02: Botanisch hooiland 
AOI .01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland 
A02.01.01: Botanisch weiland 
A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland 
A02.01.01: Botanisch weiland 
AOI .01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland 
A02.01.03a: Botanische weiderand 
A02.01.03b: Botanische hooirand 
A02.01.03b: Botanische hooirand 
A02.01.01: Botanisch weiland 
AOI.01.01a: Weidevogelgrasland met een rust
periode van 1 april tot 1 juni 
AOI.01.01b: Weidevogelgrasland met een rust
periode van 1 april tot 8 juni 
AOI .01.01c: Weidevogelgrasland met een rust
periode van 1 april tot 15 juni 
A01.01.01d: Weidevogelgrasland met een rust
periode van 1 april tot 22 juni 
Bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel b: Toeslag 
kuikenstroken 

http://A01.01.01d
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18: Pias-dras met een Inundatieperiode van 15 
februari tot 15 april 
18: Pias-dras met een Inundatieperiode van 15 
februari tot 15 mei 
23a: Faunarand algemeen op kleigrond 

23a: Faunarand algemeen op zandgrond 

23b: Patrijzenrand op kleigrond 

23b: Patrijzenrand op zandgrond 

23c: Grauwe kiekenrand op kleigrond 

23c: Grauwe kiekenrand op zandgrond 

24a: Akkerrijke flora 1 
26a: Akkerrijke flora II 
28: Akkerflora randen 
28a: Hamsterpakket 

28c: Grasland t.b.v. overwinterende ganzen 
(pakket 2007) 
28c: Ganzenfoerageergebied, variant A: Gras
land (pakket 2008) 
28c: Ganzenfoerageergebied, variant B: Bouw
land (pakket 2008) 
28c: Ganzenfoerageergebied, variant C: Vroege 
groenbemester (pakket 2008) 
28c: Ganzenfoerageergebied, variant D: Late 
groenbemester (pakket 2008) 
28d: Bouwland t.b.v. overwinterende ganzen 
(pakket 2007) 
28e: Grasgroenbemester t.b.v. overwinterende 
ganzen (pakket 2007) 
28f: Grasgroenbemester maïsland t.b.v. over
winterende ganzen (pakket 2007) 

Landschapspakket (bijlagenum-
mer/pakketnaam) 

AOI.01.03a: Pias-dras met een inundatieperiode 
van 15 februari tot 15 april 
AOI .01.03b: Pias-dras met een Inundatieperiode 
van 15 februari tot 15 mei 
AOI .02.01a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
AOI .02.02a: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op kleigrond 
AOI.02.01 a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
AOI.02.02b: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op zandgrond 
AOI .02.01a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
A01.02.02a: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op kleigrond 
AOI .02.01a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
AOI.02.02b: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op zandgrond 
AOI.02.01a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
AOI.02.02a: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op kleigrond 
AOI .02.01a t /m d: Bouwland met broedende 
akkervogels 
AOI.02.02b: Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels op zandgrond 
A02.02.01a t /m c: Akker met waardevolle flora 
A02.02.01a t /m c: Akker met waardevolle flora 
A02.02.03: Akkerflora randen 
A01.02.03a: Bouwland voor hamsters 
AOI.02.03b: Opvangstrook voor hamsters 
AOI.03.01a: Ganzen op grasland 

AOI.03.01a: Ganzen op grasland 

AOI .03.01b: Ganzen op bouwland 

AOI .03.01c: Ganzen op vroege groenbemester 

AOI .03.Old: Ganzen op late groenbemester 

AOI.03.01b: Ganzen op bouwland 

AOI.03.01c: Ganzen op vroege groenbemester 

A01.03.01d: Ganzen op late groenbemester 

Beheerpakket landschap (aandui
ding/pakketnaam) 
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32: Houtkade, houtwal, haag en singel 
33: Bomenrij 

36: Elzensingel 
37: Geriefhoutbosje 

38: Knip- en scheerheg 

40: Knotbomen(rij) 

41: Grubbe en holle weg 
42: Hoogstamboomgaard 
44: Poel < 75m' 

44: Poel75-175m' 

44: Poel> 175m' 

45: Rietzoom en klein rietperceel (rijland) 
45: Rietzoom en klein rietperceel (vaarland) 

46: Raster 

L01.02.01: Houtwal en singel 
L01.07.01a: Laan stamdiameter < 20 cm* 
L01.07.01b: Laan stamdiameter 20-60 cm* 
L01.07.01c: Laan stamdiameter > 60 cm* 
L01.13.01a: Bomenrij stamdiameter < 20 cm 
L01.13.01b: Bomenrij stamdiameter 20-60 cm 
L01.13.01c: Bomenrij stamdiameter > 60 cm 

* Alleen als voldaan wordt aan Instapeisen 
L01.03.01c: Elzensingel bedekkingsgraad > 75% 
L01.11.01a: Hakhoutbosje met dominantie van 
langzaamgroeiende boomsoorten (zomereik, 
wintereik, berk, haagbeuk) 
L01.11.01b: Hakhoutbosje met dominantie van 
snelgroeiende boomsoorten (zwarte els, gewone 
es) 
L01.05.01a: Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus 
L01.05.01b: Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse 
cyclus 
L01.08.01a: Knotboom stamdiameter < 20 cm 
L01.08.01b: Knotboom stamdiameter 20-60 cm 
L01.08.01c: Knotboom stamdiameter > 60 cm 
L01.02.03: Holle weg en graft 
L01.09.01: Hoogstamboomgaard 
L01.01.01a: Poel en klein historisch water < 
175m' 
L01.01.01a: Poel en klein historisch water < 
175m' 
L01.01.01b: Poel en klein historisch water > 
175m' 
L01.14.01a: Smalle rietzoom (2-5m) 
L01.14.01b: Brede rietzoom (> 5m) en klein 
rietperceel 
Subsidie zit verdisconteerd in de verschillende 
beheerpakketten landschap 

m 
Artikel II 
1. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. 
2. In afwijking van het eerste lid werken de volgende onderdelen terug tot 1 januari 2010: 

a. artikel I, onderdelen B, D, G, J tot en met O, U tot en met W, AH, AL, AM en AU, voor 
zover het de leden 5 en 6 betreft; 

4=^ 

4-5 
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B. Het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om de Subsidieverordening Na
tuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 te wijzigen onder de voorwaarde dat de wij
zigingen ter kennis van de commissie Ruimte worden gebracht. 

C. de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Flevoland met terugwerkende kracht tot 
1-1-2011 in te trekken. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 januari 2011. 
griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

Geen 

10. Ter lezing gelegde stukken 

1038314 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 (geconsolideerd) 
Index Natuur en Landschap 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 



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

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 
november 2010, nummer 1064002 

BESLUITEN: 

de 1^ wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 vast te stellen; 

Aldus besloten in de openbar§ \^rgadering van Provinciale Staten van 27 januari 2011. 
griffier, voorzitter. 


