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Onderwerp 
Vaststellen derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
 

 

1. Beslispunten 
1. De “Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer  

Flevoland 2012” vast te stellen; 
 

2. Inleiding 
Op grond van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 
kunnen GS subsidie verlenen voor het beheer van natuurgebieden en land-
schapselementen. Alle provincies hebben een gelijkluidende verordening. 
Subsidieaanvragen worden in opdracht van de provincie behandeld door 
Dienst Regelingen.  
 
De verordening is op 1 januari 2010 van kracht geworden en nadien op on-
derdelen gewijzigd.  
 
Aanleiding voor de nu voorgestelde wijzigingen zijn: 
a. Verdere vereenvoudiging in de uitvoering van het stelsel en voor de aan-

vrager op basis van opgedane ervaring bij de uitvoering.   
b. Aanpassingen die voortvloeien uit de goedkeuringsbeschikkingen die door 

Brussel zijn afgegeven in 2011.  
c. Het natuurakkoord tussen Rijk en provincies, waarin is afgesproken 

Staatsbosbeheer onder het SNL te brengen. 
 
Uw staten hebben GS gemandateerd om (technische) wijzigingen in de veror-
deningen vast te stellen. Het college legt dit wijzigingsvoorstel aan u voor 
omdat de opname van Staatsbosbeheer als begunstigde van de SVNL tot sub-
stantiële wijziging van de reikwijdte van de verordening leidt, waarvoor het 
mandaat niet is bedoeld. Met deze wijziging wordt de SVNL voorbereid op de 
eventuele uitvoering van het natuurakkoord, afhankelijk van de besluitvor-
ming daarover door uw staten. Dit betekent nadrukkelijk niet dat hiermee 
ook wordt ingestemd met het natuurakkoord Rijk - IPO. Instemming met dit 
akkoord kan immers pas als er duidelijkheid bestaat over de afhandeling van 
het OostvaardersWold. Wel heeft de provincie Flevoland aangegeven mee te 
werken aan de uitvoering van het natuurakkoord. Voorbereiding van de de-
centralisatie van Staatsbosbeheer is daarvan een onderdeel. Dit besluit 
maakt het in principe mogelijk Staatsbosbeheer beheersubsidie te verlenen. 
Duidelijkheid over de beschikbare middelen is bepalend voor de openstelling 
van de subsidieregeling voor Staatsbosbeheer en de hoogte van het subsidie-
plafond en die besluitvorming vindt pas plaats als uw staten hebben besloten 
over het natuurakkoord.        
De overige wijzigingen zijn meer technisch van aard.  

 
De wijziging van de SVNL moet voor de onder a en b genoemde aanpassingen 
uiterlijk begin november zijn vastgesteld om effectief te zijn voor het subsi-
diejaar 2013.  

 

3. Beoogd effect 
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Een goedgekeurde regeling gelijkluidend aan die van de andere provincies met een vereenvou-
digde uitvoering van (agrarisch) natuurbeheer. 
De provincie is voorbereid om besluitvorming over het natuurakkoord uit te kunnen voeren.  

 
4. Argumenten  

1.1. Wijzigingen leiden tot een rechtmatige verordening 
De door de Europese Commissie voorgeschreven aanpassingen zijn noodzakelijk voor een 
rechtmatige subsidieverstrekking. 
 

1.2. Met de wijziging wordt de SVNL voorbereid op de eventuele uitvoering van het natuurak-
koord. 
In het Natuurakkoord is een verdere decentralisatie van het natuurbeheer afgesproken. 
Belangrijk onderdeel daarin is de financiering van het door Staatsbosbeheer gevoerde na-
tuurbeheer via de provinciale Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. Hiervoor 
is het nodig de verordening te wijzigen en Staatsbosbeheer als begunstigde van de veror-
dening aan te merken. Met deze wijziging werkt Flevoland mee aan de uitwerking van het 
akkoord doordat PS een kader voor subsidieverstrekking vaststelt, maar nog niet besluit 
over de uitvoering. 
 

1.3. Mandaat om de verordening te wijzigen is niet van toepassing 
Met de toevoeging van Staatsbosbeheer neemt de oppervlakte natuur die voor subsidie in 
aanmerking kan komen, fors toe. 
Staatsbosbeheer beheert in Flevoland ongeveer 18000 hectare. Dit zijn 2 keer zoveel hec-
tares natuur als de andere beheerders samen, die 9000 hectare beheren. Dit is geen be-
perkte technische wijziging en overstijgt het door PS aan GS verleende mandaat.  
 

1.4. De verordening wordt verbeterd 
Er is inmiddels enige ervaring opgedaan met de uitvoering van de subsidieverordening. 
Daarbij zijn verbeterpunten naar voren gekomen. Zo zijn de uitvoeringskosten van de ver-
ordening nog te hoog. De wijzigingen leiden tot meer duidelijkheid  en tot een efficiënte-
re en goedkopere uitvoering. 

 
5. Kanttekeningen 

1.1 Flevoland heeft het Natuurakkoord met het Rijk niet ondertekend, vanwege het dispuut 
over het OostvaardersWold. De provincie werkt wel mee aan de uitwerking van de overige 
onderdelen van het akkoord. Een voorstel voor de uitvoering van het natuurakkoord zal 
separaat aan uw staten worden voorgelegd. 
 

1.2 Een aantal wijzigingen is voor Flevoland niet relevant (o.a. ProbleemGebiedenVergoe-
ding), maar omwille van een gelijkluidende regeling wel opgenomen.  Een gelijkluidende 
regeling bij de twaalf provincies is belangrijk voor het beperken van de uitvoeringskosten 
van Dienst Regelingen en conform afspraken in IPO-verband om de regeling gelijkluidend 
te houden en te sturen door de wijze waarop de regeling wordt ingezet. 

 
 
6. Vervolgproces 

− Op grond van art. 11 Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) wordt de verordening voor 
goedkeuring aan de staatssecretaris van EL&I voorgelegd. 

− Na vaststelling door PS worden de wijzigingen van de verordening gepubliceerd in het 
provinciaal blad. 

− De integrale versie van de gewijzigde verordening zal in de provinciale regelingenbank 
worden opgenomen.  
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7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2012, nummer 1356894. 
 
Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; 
 
Gelet op de provinciewet; 
 
 
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2010 de Subsidieverordening natuur- en landschapsbe-
heer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van kracht zijn geworden; 
 
Overwegende dat in de genoemde verordening jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knel-
punten in de uitvoering op te lossen; 
 
 

     BESLUITEN: 
 

De bij dit besluit gevoegde “Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer  
Flevoland 2012” vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 september 2012 (ov) / 17 
oktober 2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2012 
(HB1363984) 

 
10. Ter lezing gelegde stukken 

Integrale versie Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 (inclusief wij-
zigingen). HB1352834     

 
 

  Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 
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Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbe-
heer Flevoland 2012 

 
 
2012 
Nummer 
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Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 26 september 2012/17 oktober 
2012 onder nummer 1356894 het volgende besluit hebben genomen; 
 
Provinciale Staten van Flevoland; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2012; 
 
Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk gebied; 
 
Gelet op de provinciewet; 
 
 
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2010 de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 
van kracht is geworden; 
 
Overwegende dat in de genoemde verordening jaarlijks wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de 
uitvoering op te lossen; 
 
Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen: 
 
 
Artikel I 
De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. Aan artikel 1.3 (subsidieplafond en openstelling) wordt, onder vernummering van lid 4 tot lid 5, 

een nieuw lid 4 toegevoegd, luidende: 
4. De totale omvang van de subsidieplafonds, als bedoeld in het tweede lid, mag de rijksbijdra-
ge voor natuurbeheer aan het provinciefonds niet overstijgen.   
 

B. Artikel 1.8, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
“2. Een probleemgebiedensubsidie wordt niet verstrekt indien het bedrag dat op grond van 

de betreffende aanvraag zou kunnen worden verstrekt minder dan € 200,- bedraagt. 
 

C. Artikel 1.9, eerste lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden: 
 “a. publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van Staatsbosbeheer;” 

 
D. Artikel 1.11 komt als volgt te luiden: 

“Artikel 1.11 (communautaire richtsnoeren en staatssteun) 
1. Subsidies als bedoeld in: 
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a. hoofdstuk 3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding 
van één of meer natuurbeheertypen met de aanduidingen N14.01 tot en met 
N17.04, als bedoeld in bijlage 1, tweede kolom; 

b. paragraaf 4.1, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van 
één of meer agrarische beheerpakketten als bedoeld in bijlage 3, onderdeel 
B.2, en; 

c. hoofdstuk 6 
worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeen-
stemming met de beschikking van de Europese Commissie van 31 januari 2011 
met kenmerk C(2011)581. 

2. Subsidies als bedoeld in: 
a. hoofdstuk 3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding 

van één of meer natuurbeheertypen met de aanduidingen N01.01 tot en met 
N13.02, als bedoeld in bijlage 1, tweede kolom, en 

b. afdeling 5.1.2 
worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeen-
stemming met de beschikking van de Europese Commissie van 20 april 2011 
met kenmerk C(2011)2631. 

3. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid kunnen niet worden ingediend na 
31 oktober 2013. 

4. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het tweede lid kunnen niet worden ingediend 
na 31 oktober 2017.” 

 
E. De aanhef van artikel 2.1, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

“2. Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten in elk geval een elek-
tronische kaart met een topografische ondergrond vast, waarop is aangeduid:”. 

  
F. Artikel 3.5, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

1. Een subsidie natuurbeheer kan worden verstrekt: 
a. als het natuurbeheerplan, zoals dat zes weken voor de openstelling van de 

betreffende subsidie gold, voorziet in de verstrekking van de betreffende subsidie 
voor het betreffende natuurterrein;  

b. voor zover de begunstigde in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tot 
 subsidieverlening niet met opzet: 

i. een onjuiste aanvraag op grond van de onderhavige verordening heeft 
ingediend ter verkrijging van een subsidie natuurbeheer of een subsidie 
landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a; 

ii. een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie 
op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Flevoland of de equiva-
lente Subsidieregeling natuurbeheer van een andere provincie, óf 

iii. de subsidieverplichtingen heeft geschonden die zijn verbonden aan de 
onder i. en ii. bedoelde subsidies, én 

c. voor zover het in stand te houden natuurbeheertype een aaneengesloten 
 oppervlakte van ten minste 0,01 ha betreft. 

 
G. Artikel 3.8, tweede lid, onderdeel a komt als volgt te luiden: 

“a. verhogen met een toeslag voor de instandhouding van een natuurbeheertype op een na-
tuurterrein dat enkel varend kan worden bereikt, voor zover dat qua schaalgrootte, be-
drijfsvoering en intensiteit van het beheer noodzakelijk is;” 
 

H. Artikel 4.1.1.5, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel a, subonderdeel i. wordt de zinsnede “de bijlagen 28c tot en met 28f” 

gewijzigd in “de bijlage 28c”. 
2. In onderdeel a, subonderdeel ii. wordt de zinsnede “bijlage 28c” vervangen door 

“type A van bijlage 28c”. 
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I. Artikel 4.1.1.6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt de zinsnede “middels een door Gedeputeerde Staten vastge-

steld aanvraagformulier” vervangen door “middels een ter uitvoering van artikel 8, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1975/2006 vastgesteld aanvraagformulier”. 

2. Er wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende: 
 “5. De in het tweede lid bedoelde aanvraag maakt deel uit van de 
      verzamelaanvraag, bedoeld in artikel 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 
 2006 van de minister.”. 

 
J. Artikel 4.1.2.4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, wordt de zinsnede “bijlage 7, onderdeel C, subonderdelen 1 en 2” 
vervangen door “de onderscheiden subonderdelen van bijlage 7, onderdeel C”. 

2. Het derde lid komt als volgt te luiden: 
“3. Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid is artikel 1.3, eerste lid, niet van 

toepassing voor zover dat artikel bepaalt dat aanvragen slechts kunnen worden 
ingediend als Gedeputeerde Staten een openstellingsperiode hebben vastgesteld 
voor de indiening van aanvragen, met dien verstande dat een in het eerste lid 
van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag die betrekking heeft op: 

a. de toeslagen, bedoeld in bijlage 7, onderdeel C, subonderdelen 1 en 2, 
niet eerder kan worden ingediend dan na afloop van de periode waarin in 
dat beheerjaar aan de aan het betreffende agrarische beheerpakket ver-
bonden beheereisen dient te worden voldaan indien niet om de toeslag 
zou zijn verzocht; 

b. de toeslag, bedoeld in bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 3, wordt in-
gediend als onderdeel van het collectief beheerplan, bedoeld in artikel 
9.1. 

 
K. Artikel 4.2.4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2. In het aldus genummerde eerste lid wordt de zinsnede “middels een door Gedepu-

teerde Staten vastgesteld aanvraagformulier” vervangen door “middels een ter uit-
voering van artikel 8, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1975/2006 vastgesteld 
aanvraagformulier”. 

3. Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
“2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag maakt deel uit van de 

verzamelaanvraag, bedoeld in artikel 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 van de minister.” 

  
L. In artikel 4.2.5, eerste lid: 

1. wordt in de aanhef de zinsnede “verstrekt als:” vervangen door “verstrekt:” 
2. wordt in onderdeel a de zinsnede “het natuurbeheerplan” vervangen door “als het 

natuurbeheerplan”; 
3. vervalt onderdeel b; 
4. worden de onderdelen c en d vernummerd tot de onderdelen b en c; 
5. in het aldus vernummerde onderdeel b wordt vóór de zinsnede “tevens een subsidie 

agrarisch natuurbeheer” toegevoegd “op de peildatum”. 
 

M. In artikel 4.2.10, eerste en derde lid, wordt de zinsnede “artikel 4.2.5, eerste lid, onderdeel c” 
telkens vervangen door “artikel 4.2.5, eerste lid, onderdeel b”. 
 

N. In artikel 5.1.1.3, derde lid: 
vervalt onderdeel c; 
 

O. Artikel 5.1.3.3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt de zinsnede “middels een door Gedeputeerde Staten vastge-

steld aanvraagformulier” vervangen door “middels een ter uitvoering van artikel 8, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1975/2006 vastgesteld aanvraagformulier”. 

2. Er wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
“4. De in het tweede lid bedoelde aanvraag maakt deel uit van de 
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verzamelaanvraag, bedoeld in artikel 55 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 
van de minister. 

   
P. Artikel 8.1.2 komt als volgt te luiden: 

“Artikel 8.1.2 (wie kunnen worden gecertificeerd) 
1. Voor een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking begunstigden als bedoeld in de 

artikelen 3.3, eerste lid, onderdeel a, en 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel a. 
2. Onverminderd de verdere bepalingen in deze paragraaf komen begunstigden als bedoeld 

in het eerste lid slechts in aanmerking voor een certificaat natuurbeheer indien: 
a. zij in totaal ten minste 5 hectare natuurterrein of landschapselementen bin-

nen natuurterrein beheren, óf 
b. de in artikel 8.1.2a bedoelde aanvraag vergezeld gaat van een kwaliteits-

handboek volgens het model van de Federatie Particulier Grondbezit. 
3. Voor een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer komen in aanmerking begun-

stigden als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, onderdeel b, en 5.1.2.1, eerste lid, 
onderdeel b. 

4. Onverminderd de verdere bepalingen in deze paragraaf komen begunstigden als bedoeld 
in het derde lid slechts in aanmerking voor een certificaat samenwerkingsverband na-
tuurbeheer indien: 

a. de in de artikelen 3.3, eerste lid, onderdeel b, en 5.1.2.1, eerste lid, onder-
deel b, bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen in totaal ten minste 
5 hectare natuurterrein of landschapselementen binnen natuurterrein behe-
ren, óf 

b. de in artikel 8.1.2a bedoelde aanvraag vergezeld gaat van een kwaliteits-
handboek volgens het model van de Federatie Particulier Grondbezit. 

5. Voor een certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer komen in aanmerking rechts-
personen.” 

 
Q. Aan artikel 9.2 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 

“4. Voor zover Gedeputeerde Staten de kaarten, bedoeld in bijlage 5, onderdeel A 
respectievelijk onderdeel B, goedkeuren, leggen zij dat vast door middel van een elek-
tronische kaart.” 

 
R. In artikel 10.2, eerste lid, wordt de zinsnede “bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1 dan wel 

2” vervangen door “de onderscheiden subonderdelen van bijlage 7, onderdeel C”. 
 
S. Aan artikel 10.3 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

“3. Als een ontvanger van een probleemgebiedensubsidie de landbouwgrond waarvoor hij 
die subsidie ontvangt ná de peildatum overdraagt aan een derde, worden door die derde in 
dat kalenderjaar begane schendingen van de aan de probleemgebiedensubsidie verbonden 
verplichtingen toegerekend aan de subsidieontvanger.” 

  
T. Artikel 12.3, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel b wordt de zinsnede “voor het basis-, plus- of landschapspakket” ver-
vangen door “voor het beheers- of landschapspakket”; 

2. In onderdeel e wordt de zinsnede “artikel 3.2” vervangen door “artikel 4.1.1.2”.  
 
U. Na artikel 12.5 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

“Artikel 12.5a (overgangsregime certificering SBB) 
In afwijking van artikel 12.5, eerste lid, wordt Staatsbosbeheer aangemerkt als gecertificeerd 
begunstigde, mits zij uiterlijk 1 januari 2013 een aanvraag tot certificering bij Gedeputeerde 
Staten heeft ingediend. Het aanmerken van Staatsbosbeheer als gecertificeerd begunstigde 
eindigt op de datum dat Gedeputeerde Staten hebben besloten op de aanvraag tot certifice-
ring, doch uiterlijk op 1 januari 2014.”  

 
V. Artikel 12.7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De titel van deze bepaling komt te luiden: “Artikel 12.7 (overgangsrecht)”. 
2. Na het derde lid worden de volgende leden toegevoegd: 
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“4. Op aanvragen voor het uitvoeren van de agrarische beheerpakketten met de 
aanduiding A01.01.05b, A02.01.03, A01.04.01.Lb en A01.04.02.Lb die zijn inge-
diend vóór 1 september 2012 blijft de Index natuur en landschap van toepassing 
zoals die index vóór die datum luidde. 

5. Op aanvragen voor een probleemgebiedenvergoeding die vóór 1 april 2013 zijn 
ingediend blijven artikel 1.8, tweede lid, en paragraaf 4.2 van toepassing zoals 
dat artikel, onderscheidenlijk die paragraaf, tot 1 september 2012 luidden.” 

 
W. Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De tabellen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, worden gewijzigd overeenkomstig 
bijlage 1 bij deze wijzigingsregeling. 

2. In onderdeel B.2 wordt na de zinsnede “Beschrijving regionale agrarische beheerpak-
ketten” de volgende tekst toegevoegd: 

 
“Agrarisch beheerpakket A01.01.04c.Ut: Legselbeheer met hoge dichtheid weidevo-
gels 
 
Instapeisen: 
1. De beheereenheid is gelegen in een door Gedeputeerde Staten van Utrecht in 

het natuurbeheerplan aangewezen gebied. 
2. De beheereenheid bestaat uit grasland. 
3. De beheereenheid is ten minste 0,5 ha groot. 
4. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03. 
 
Beheereisen: 
1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afge-

zocht op aanwezige legsels, welke worden gemarkeerd. 
2. De beheereenheid wordt niet beweid. 
3. Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een 

enclave van tenminste 25m2 om de aanwezige nesten gevrijwaard van alle 
landbouwkundige werkzaamheden. 

4. Op de totale oppervlakte van de beheereenheden waarop in een beheerjaar het 
onderhavige beheerpakket wordt uitgevoerd, wordt een getrapt maaibeheer 
uitgevoerd volgens onderstaande voorwaarden: 

a. de eerste maaibeurt vindt niet vóór 1 mei en niet later dan 6 mei 
plaats, waarbij ten minste 20% van die totale oppervlakte wordt ge-
maaid; 

b. de tweede maaibeurt vindt niet vóór 8 mei en niet later dan 15 mei 
plaats, waarbij maximaal 60% van die totale oppervlakte wordt ge-
maaid; 

c. de derde maaibeurt vindt niet vóór 17 mei en niet later dan 23 mei 
plaats, waarbij ten minste 20% van die totale oppervlakte wordt ge-
maaid. 

5. Tussen elke maaibeurt zit een periode van ten minste één week. 
6. Van de gevonden nesten wordt door de begunstigde een nestkaart bijgehouden. 

Na afloop van het broedseizoen worden deze gegevens door de begunstigde di-
gitaal ter beschikking gesteld aan Gedeputeerde Staten. 

  
Varianten: 
A01.01.04c1.Ut: Legselbeheer op grasland met 150 tot 200 broedparen per 100 

    hectare. 
A01.01.04c2.Ut: Legselbeheer op grasland met 200 tot 300 broedparen per 100 

    hectare. 
A01.01.04c3.Ut: Legselbeheer op grasland met meer dan 300 broedparen per 25 

     hectare.” 
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3. De aanduidingen zoals opgenomen in de titel van de in onderdeel B.2 opgenomen 
agrarische beheerpakketten met de aanduidingen A01.03.02 en A01.05.01 wordt ge-
wijzigd in A01.03.02.Lb respectievelijk A01.05.01.Lb. 

4. De in onderdeel B.2 opgenomen agrarische beheerpakketten met de aanduiding 
A01.04.01.Lb en A01.04.02.Lb komen als volgt te luiden: 
 
“Agrarisch beheerpakket A01.04.01.Lb: Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal 

 
Instapeisen: 
1. De beheereenheid bestaat uit een perceel grasland van minimaal 0,2 hectare 

groot. 
 

Beheereisen: 
1. De graslanden worden gemaaid conform de beheereisen van de betreffende va-

riant. Buiten de aangegeven periodes is maaien niet toegestaan. 
2. Het grasland mag niet gescheurd, gefreesd, geploegd of heringezaaid worden. 
3. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksge-

wijze bestrijding van jacobskruid, brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, haag-
winde of kleefkruid. 

4. Beweiding is toegestaan in de periode 15 september tot 1 januari met maximaal 
2 GVE per hectare. Buiten deze periode is beweiding niet toegestaan. 

 
Varianten: 
A01.04.01a.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: Basis 
1. De gehele beheereenheid wordt ieder jaar in de periode van 1 mei tot 1 juni 

gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 
2. Ieder jaar wordt 75 % van de beheereenheid in de periode van 15 

september tot 1 januari gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.  
3. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 

 
A01.04.01b.Lb Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: Plus 
1. Gefaseerd maaien: ieder jaar wordt 50% van het perceel gemaaid in de periode 

van 15 september tot 1 januari, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het 
daaropvolgende jaar wordt de andere 50% van de beheereenheid gemaaid in de 
periode 15 september tot 1 januari, waarbij eveneens het maaisel wordt afge-
voerd. 

2. Bemesting is niet toegestaan, met uitzondering van instandhoudingsbemesting 
met kalk of ruige mest, uitgezonderd kippenmest. 

 
 

Agrarisch beheerpakket A01.04.02.Lb: Insectenrijke graslandranden Roerdal 
 

Instapeisen: 
1. De beheereenheid bestaat uit grasland en grenst aan een wegberm, een water-

gang of aan opgaande houtachtige begroeiing. 
2. De beheereenheid is minimaal 50 meter lang en tussen de 5 en 10 meter breed. 

 
Beheereisen: 
1. Gefaseerd maaien: ieder jaar wordt 50% van het perceel gemaaid in de periode 

van 15 september tot 1 januari, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het 
daaropvolgende jaar wordt de andere 50% van de beheereenheid gemaaid in de 
periode 15 september tot 1 januari, waarbij eveneens het maaisel wordt afge-
voerd. Buiten de aangegeven periode is maaien niet toegestaan. 

2. Het grasland mag niet gescheurd, gefreesd, geploegd of heringezaaid worden. 
3. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksge-

wijze bestrijding van jacobskruid, brandnetel, akkerdistel, ridderzuring, haag-
winde of kleefkruid. 

4. Beweiding is niet toegestaan. 
5. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. 
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X. Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel B, eerste aandachtsbolletje, vervalt de zinsnede “, of dat minder strin-

gente eisen kent dan het agrarisch beheerpakket dat vóór het verzoek tot wijziging 
op die landbouwgrond of gewijzigde landbouwgrond werd uitgevoerd”.  

2. Onderdeel B, tweede aandachtsbolletje, komt als volgt te luiden: 
“Wijzigingen als bedoeld in subonderdeel b, onder i. tot en met iii., zijn evenmin 
toegestaan voor zover zij betrekking hebben op agrarische beheerpakketten met de 
aanduiding A01.01.05, A01.02.01, met uitzondering van en overeenkomstig de vari-
anten c en d, en A02.01.01 tot en met A02.02.03.”  

 
Y. Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel B, wordt, onder vernummering van punt 5 tot punt 6, een nieuw 
punt 5 toegevoegd, luidende: 

“5.  Indien de ruige stalmest wordt uitgereden op een beheereenheid waarop het 
agrarisch beheerpakket met de aanduiding A01.01.04a wordt uitgevoerd, dan wordt 
de ruige stalmest in één keer in één van de onderstaande periodes uitgereden: 

a. tussen 1 februari en 1 april, óf 
b. tussen 1 juli en 1 september. 

2. In punt 1 van onderdeel C, subonderdeel 1,wordt de zinsnede “onder de aanduiding 
A01.01.01, A01.01.02 of A01.01.06” vervangen door “onder de aanduiding A01.01.01, 
A01.01.02, A01.01.05 of A01.01.06”.  

3. Na onderdeel C, subonderdeel 2, wordt een nieuw subonderdeel toegevoegd, luiden-
de: 
“Subonderdeel 3 (nestgelegenheid voor de Zwarte stern) 

1. De beheereenheid ligt in een door Gedeputeerde Staten van Utrecht in het 
natuurbeheerplan aangewezen gebied. 

2. De beheereenheid bestaat uit twee randen van ten minste 250 meter lengte, 
gelegen aan weerszijden van een sloot, waarop door één en dezelfde begun-
stigde het agrarische beheerpakket met de aanduiding A01.01.05b wordt uit-
gevoerd. 

3. Aanvullend op, dan wel afwijkend van, de instap- en beheereisen van het 
agrarische beheerpakket met de aanduiding A01.01.05b worden de eisen in de 
onderstaande punten in acht genomen. 

4. Per rand wordt, gerekend vanaf de slootzijde, een aaneengesloten strook van 
2 meter breedte en 250 meter lengte tussen 1 april en 1 augustus niet ge-
maaid, gerold, gesleept of bemest, en is het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen in die periode niet toegestaan. Bovendien wordt die strook tus-
sen 15 juni en 1 augustus niet beweid. 

5. Indien het overige deel van de beheereenheid of het belendende perceel be-
weid wordt, dient vóór 15 juni een (tijdelijk) raster te worden geplaatst op 
een afstand van ten minste 0,5 meter van de in punt 4 bedoelde strook, be-
zien vanuit de zijde van het overige deel van de beheereenheid dan wel het 
belendende perceel. 

 In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten, op basis van het in artikel 4.1.2.4, 
tweede lid, bedoelde advies van de gebiedscoördinator en met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 1.3, tweede tot en met vierde lid, de toeslag ver-
hogen met een tegemoetkoming voor de tijd die de begunstigde heeft besteed 
aan het plaatsen van het raster.  

6. Halverwege de in punt 4 bedoelde strook worden, op een onderlinge afstand 
van ten minste 4 tot 5 meter en uiterlijk op 1 mei, minimaal 5 en maximaal 10 
vlotjes in de sloot uitgelegd als nestgelegenheid voor de Zwarte stern. De 
vlotjes voldoen aan de eisen zoals geformuleerd door de werkgroep van de 
Agrarische Natuurvereniging “De Utrechtse Venen. 

7. De vlotjes worden, voor zover zij niet langer door de Zwarte stern gebruikt 
worden, uiterlijk op 1 september uit het water gehaald, schoongemaakt, ge-
droogd en opgeslagen. 

8. De begunstigde houdt bij op hoeveel vlotjes gebroed wordt en hoeveel jongen 
er uit komen. Deze gegevens worden door de begunstigde na afloop van het 
broedseizoen ter beschikking gesteld aan de werkgroep, bedoeld in punt 6. 
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Z. Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het agrarisch beheerpakket met de aanduiding A01.01.05 komt als volgt te luiden: 
 

Beheerpakket A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland 
 
Instapvoorwaarden voor het beheertype: 
1. De beheereenheid bestaat uit grasland. 
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. Indien variant A01.01.05b wordt 

uitgevoerd is de beheereenheid ten minste 100 meter lang en tussen de 2 en 6 meter 
breed. 

3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01 en de be-
heerspakketten uit de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Flevoland bedoeld in 
artikel 4.1.1.5, derde lid, onderdeel a, van de Subsidieverordening Natuur- en Land-
schapsbeheer Flevoland 2010. 

 
Beheereisen: 
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze 

bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel. 
2. Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode. 
3. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.  
4. In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of be-

mest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toege-
staan. Beweiding gedurende de rustperiode is toegestaan indien variant A01.01.05b 
wordt uitgevoerd. 

5. Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en af-
voeren. Tweede keer maaien en afvoeren is toegestaan. 

6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 
 

2. Het onderdeel “Toeslagen” komt als volgt te luiden: 
 

Toeslagen 
 
Toeslag ruige stalmest 
Voor de voorwaarden wordt verwezen naar bijlage 7, onderdeel B, van de Subsidieveror-
dening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010. 
 
Varianten: 
T1: ruige stalmest op rijland; 
T2: ruige stalmest op vaarland 

 
Aanvullende toeslag collectief agrarisch natuurbeheer 
Voor de voorwaarden wordt verwezen naar bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1 (ver-
lengen rustperiode) en subonderdeel 2 (kuikenvelden) van de Subsidieverordening Natuur- 
en Landschapsbeheer Flevoland 2010 
 
Varianten: 
T3: kuikenvelden; 
T8: verlengen rustperiode 

 
3. Instapvoorwaarde 2 van het agrarische beheerpakket met de aanduiding A02.01.03 komt 

als volgt te luiden: 
“2. De beheereenheid is ten minste 100 meter lang en tussen de 2 en 6 meter breed.” 

 
4. De beheereisen, behorende bij het agrarisch beheerpakket met de aanduiding A02.02.01, 

komen als volgt te luiden: 
 

“Beheereisen: 
1. Verbouwing van maïs is in het geheel niet toegestaan. 
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2. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt geen bemesting met kunstmest 
plaats.  

3. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt er in de beheereenheid geen mecha-
nische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien (bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij 
wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmidde-
len en insecticiden niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding 
van haarden met akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid of haagwinde.  

4. Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de drie onderstaande varian-
ten.” 

 
 
Artikel II 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 

waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel W, terugwerkt tot 1 januari 2010. 
 
Artikel III Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 

Flevoland 2012. 
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Bijlage 1 bij de Wijzigingsregeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 
2010 (aanpassing tabellen bijlage 3 SNL) 
 
Onderdeel B.1. Agrarische beheertypen en bijbehorende agrarische beheerpakketten die zijn 
toegestaan in de gebieden zoals aangewezen in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-
2013 in het kader van maatregel 214 van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 

 
Agrarische beheertypen Agrarische beheerpakketten 
A01.01 Weidevogelgebied 
 A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 

A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden 
A01.01.03 Plas-dras 
A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer 
A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland 
A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland 

A01.02 Akkerfaunagebied  
 A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels  

A01.02.02 Bouwland met doortrekkende en 
overwinterende akkervogels  
A01.02.03 Bouwland voor hamsters 

A01.03 Ganzenfoerageergebied  
 A01.03.01 Overwinterende ganzen 
A02.01 Botanisch waardevol grasland 
 A02.01.01 Botanisch weiland   

A02.01.02 Botanisch hooiland 
A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand 
A02.01.04 Botanisch bronbeheer 

A02.02 Botanisch waardevol akkerland 
 A02.02.01 Akker met waardevolle flora 

A02.02.02 Chemie en kunstmestvrij land 
A02.02.03 Akkerflora randen 

 
Onderdeel B.2. Agrarische beheertypen en bijbehorende regionale agrarische beheerpakketten  

 
Agrarische beheertypen Agrarische beheerpakketten (regionaal) 
A01.01 Weidevogelgebied 
 A01.01.04c.Ut Legselbeheer met hoge dichtheid 

weidevogels 
A01.02 Akkerfaunagebied  
  
A01.03 Ganzenfoerageergebied  
 A01.03.02.Lb Opvang overzomerende Grauwe 

ganzen Maasplassen. 
A01.04 Insectenrijke graslanden  
 A01.04.01.Lb Insectenrijk graslandperceelsbe-

heer Roerdal 
A01.04.02.Lb Insectenrijke graslandranden 
Roerdal 
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A01.05 Bever foerageergebied  
 A01.05.01.Lb Foerageerrand bever 
A02.01 Botanisch waardevol grasland 
  
A02.02 Botanisch waardevol akkerland 
  
 
  
 
 


