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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

24 juni 2008

dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44

Wijziging Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel 2006.
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 10 juni 2008, kenmerk 2008/0081537.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op het besluit van Provinciale Staten van 14 november 2006, besluit nr. PS/2006/760;
gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 20 september 2005 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

besluiten:
dat de provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel, als gevolg van wijzigingen in
het ganzenbeheer, onder voorbehoud van Europese goedkeuring en door de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, op grond van artikel 11, derde lid van de WILG, als volgt wordt
gewijzigd:
Artikel 8, onder d, komt als volgt te luiden:
d. in voorkomende gevallen transactiekosten, tot een maximum van EUR 1.987,- per bedrijf per
aanvraag tot subsidieverlening.
Artikel 9a, lid 1
Per hectare wordt voor de onderdelen van het beheerpakket Ganzenfoerageergebied, opgenomen in
de bijlage 28c van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, een beheersbijdrage vastgesteld
waarbij voor de onderdelen Grasland en Bouwland per hectare een maximumbedrag wordt vastgesteld.
Artikel 9a, lid 2
Het Faunafonds, bedoeld in artikel 83 van de Flora- en Faunawet, adviseert de individuele provincies
over de omvang van het bedrag tussen het beheersbedrag per hectare, bedoeld in het eerste lid, en
het maximumbedrag per hectare, bedoeld in het eerste lid. Bedoelde omvang wordt per beheerseenheid bepaald aan de hand van de inkomensderving die in bedoelde beheerseenheid door het
foerageren van ganzen is veroorzaakt.
Artikel 9a, lid 3
Het advies van het Faunafonds, bedoeld in het tweede lid, berust op taxaties die op grond van de
Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds worden uitgevoerd door het
Faunafonds aangewezen taxateurs.
Artikel 27, lid 5
In afwijking van het eerste lid kan het beheerspakket, opgenomen in bijlage 31 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer van de minister op dezelfde oppervlakte in stand worden gehouden
als het beheerspakket, opgenomen in de bijlage 28c.
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Artikel 78, lid 7
In geval subsidie is verleend voor het beheerspakket opgenomen in bijlage 28c kan, in afwijking op
het eerste lid, een aanvraag tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening die leidt tot een
vergroting van het areaal van de aanvrager tot een grotere oppervlakte dan genoemd in artikel 1
worden gehonoreerd.
Artikel 78, lid 8
In geval subsidie is verleend voor het beheerspakket opgenomen in bijlage 28c kan, in afwijking op
het tweede lid, een aanvraag om wijziging van de beschikking tot subsidieverlening die leidt tot een
verkleining van het areaal van de aanvrager zonder dat daarbij sprake is van een werk van
algemene nutte worden gehonoreerd.

Wijziging bijlage 28c tm 28f naar nieuwe bijlage 28c
BIJLAGE 28c
Beheerspakket: Ganzenfoerageergebied

1.

2.

3.
4.

5.

Het betreft een verzameling aan beheerseenheden als bedoeld onder 5 van één of meerdere
subsidieontvangers met een minimumoppervlakte van 200 hectare. Per subsidieontvanger geldt
een jaarlijkse minimale deelname van 1 beheerseenheid.
Het is niet toegestaan binnen de periode van 1 oktober tot 1 april binnen de verzameling
beheerseenheden handelingen te verrichten of toe te laten die de foerageerfunctie van het
gebied voor ganzen en/of smienten negatief beïnvloeden.
Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot
1 februari.
De verschillende beheerseenheden zoals bedoeld onder 1 kunnen jaarlijks in oppervlakte, in
aantal, van type en van locatie wijzigen. Hiertoe dient door de aanvrager een verzoek tot
wijzigen van de subsidiebeschikking te worden ingediend in de periode die Gedeputeerde Staten
hebben ingesteld als aanvraagperiode voor ganzenfoerageergebied.
De volgende type beheerseenheden zoals bedoeld onder 1 kunnen in het ganzenfoerageergebied worden afgesloten:
A.

Beheerseenheid Grasland

1.
2.
3.
4.
5.

6.

B.

Beheerseenheid Bouwland

1.
2.
3.
4.
5.
C.

De beheerseenheid bestaat uit bouwland.
De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare.
Voor 15 november moet één van de gewassen winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst, winterrogge of graszaad zijn ingezaaid.
Het gewas onder 3 wordt tot 1 april in stand gehouden.
Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden.

Beheerseenheid Vroege groenbemester

1.
2.
3.
4.
5.

2

De beheerseenheid bestaat uit grasland.
De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare.
Op 1 november moet een grassnede aanwezig zijn met een voederwaarde van minimaal
500 kVEM/ha.
Maaien of bloten om te lang gras te voorkomen is toegestaan van 27 oktober tot
1 november.
Beweiding met melkvee is toegestaan tot 15 november, waarbij na 15 november minimaal 500 kVEM/ha beschikbaar moet blijven. Na 15 november is beweiding met melkvee niet toegestaan.
Beweiding (uitgezonderd melkvee) is per beheerder vanaf 1 november tot 1 februari
toegestaan met maximaal 0,45 GVE/ha. Beweiding met schapen maakt onderdeel uit
van deze 0,45 GVE. Beweiding met maximaal 0,45 GVE/ha is na 1 februari wel toegestaan maar de beweide percelen worden in dat geval niet getaxeerd en er wordt geen
variabele inkomstenderving uitgekeerd.

De beheerseenheid bestaat uit bouwland.
De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare.
Een groenbemester is vóór 1 oktober ingezaaid met één van de gewassen Italiaans
raaigras, Engels raaigras of snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.
De groenbemester wordt tot 1 februari in stand gehouden.
Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden en/of te maaien.
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D.

Beheerseenheid Late groenbemester

1.
2.
3.
4.
5.

De beheerseenheid bestaat uit bouwland.
De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,50 hectare.
Een groenbemester is vóór 1 november ingezaaid met één van de gewassen Italiaans
raaigras, Engels raaigras of snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.
De groenbemester wordt tot 1 april in stand gehouden.
Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden en/of te maaien.

Bijlage 51 komt te luiden:
Objectivering doelpakketten

Dit ‘objectiveringsdocument’, dat overigens identiek is aan bijlage 65 van de Subsidieregeling
Natuurbeheer Overijssel 2008, is wegens omvang hier niet opgenomen. De laatst vastgestelde
versie door Gedeputeerde Staten is geldend tot wijziging of intrekking en op te vragen bij de
provincie en Dienst Regelingen.

Bijlage 65 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel 2008 komt te
luiden:
Objectivering doelpakketten

Dit ’objectiveringsdocument’, dat overigens identiek is aan bijlage 51 van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer Overijssel 2008, is wegens omvang hier niet opgenomen. De laatst
vastgestelde versie door Gedeputeerde Staten is geldend tot wijziging of intrekking en op te vragen
bij de provincie en Dienst Regelingen.

Subsidieplafond 2008
Ten behoeve van aanvragen voor subsidie voor de bijlagen 28c van de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer Overijssel wordt voor het begrotingsjaar 2008 het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6,
eerste lid van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel vastgesteld op € 2.935.200,--.

Aanvraagperiode
Aanvragen voor subsidie als bedoeld in onderdeel A kunnen worden ingediend in de periode van
23 juni 2008 tot en met 31 juli 2008 bij Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te
Assen.

Nadere bepalingen
1.

2.

3.

4.

5.

Aanvragen voor subsidie zoals bedoeld in onderdeel A zijn alleen van toepassing in gebieden die
zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied zoals vastgelegd in het Natuurgebiedsplan
Overijssel, met uitsluiting van gebieden als bedoeld in artikel 26 van de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer Overijssel.
De subsidie wordt verleend onder voorbehoud dat de Commissie voor de Europese Gemeenschappen goedkeuring als bedoeld in artikel 18, vierde lid van Verordening (EG) nr. 1698/2005
verleent aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2 (POP2).
Aanvragers die in 2007 een subsidieaanvraag voor ganzenbeheer hebben ingediend kunnen
desgewenst overstappen op het nieuwe pakket 28c. Indien goedkeuring door de Commissie voor
de Europese Gemeenschappen zoals bedoeld onder punt 2 uitblijft, dan wordt de ingediende
aanvraag zonder sanctie ingetrokken.
De vergoedingen, behorende bij de bijlagen 28c van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel, bestaan uit een vast gedeelte en een flexibel gedeelte. Dit laatste gedeelte
behelst een gemaximeerd bedrag dat wordt uitgekeerd in verband met gederfde inkomsten
tengevolge van het foerageren van ganzen op de betreffende percelen.
Het Faunafonds, bedoeld in artikel 83 van de Flora- en Faunawet, adviseert over de omvang van
de daadwerkelijke variabele inkomstenderving per hectare. Deze omvang wordt per beheerseenheid bepaald aan de hand van de inkomensderving die in de betreffende beheerseenheid
door het foerageren van ganzen is veroorzaakt.
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6.

Het advies van het Faunafonds berust op taxaties van door het Faunafonds aangewezen
taxateurs. De taxaties worden uitgevoerd overeenkomstig de Regeling vaststelling beleidsregels
schadevergoeding Faunafonds en de daarin bedoelde taxatierichtlijnen.

Vergoedingen 2008
De vergoedingen per hectare per jaar, bedoeld in bijlage 28c van de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer Overijssel worden voor het begrotingsjaar 2008 als volgt vastgesteld:
A. Beheerseenheid Grasland: Beheersbijdrage vast: € 118,--/ha/jaar.
Maximale beheersbijdrage voor variabele inkomstenderving: € 332,--/ha/jaar.
B. Beheerseenheid Bouwland: Beheersbijdrage vast: € 73,--/ha/jaar.
Maximale beheersbijdrage voor variabele inkomstenderving: € 377,--/ha/jaar.
C. Beheerseenheid Vroege groenbemester: Beheersbijdrage vast: € 252,--/ha/jaar.
D. Beheerseenheid Late groenbemester : Beheersbijdrage vast: € 252,--/ha/jaar.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop zij in het Provinciaal blad wordt
gepubliceerd.

Meer informatie
De subsidieregeling en de toelichting daarop zijn tevens in te zien op:
• www.overijssel.nl/groenloket;
www.provincie.overijssel.nl/beleid/natuur_en_platteland/natuur/flora_fauna/beschermde_soorten
/foerageergebieden
• http://www.hetlnvloket.nl

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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