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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

2 juni 2009

dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44

Tweede aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2009 van de Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer Overijssel en van de Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel en wijziging van het
subsidieplafond 2009 op sommige onderdelen.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 19 mei 2009, kenmerk 2009/0071371.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op de artikelen 6 en 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel en de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer Overijssel;

besluiten:
I.

II.

III.
IV.

Voor het begrotingsjaar 2009 een tweede aanvraagperiode ten behoeve van de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overijssel voor de onderdelen beheerssubsidie en
landschapssubsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid onderdeel a en b open te stellen.
Voor het begrotingsjaar 2009 een tweede aanvraagperiode ten behoeve van de
Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel voor de onderdelen functieverandering en
inrichtingssubsidie open te stellen.
De extra openstellingsperiode vast te stellen van 15 juni 2009 tot en met 31 juli 2009.
De voor 2009 gepubliceerde subsidieplafonds voor de pSAN blijven ongewijzigd. Het
subsidieplafond voor de pSN functiewijziging en inrichting wordt opgehoogd en vastgesteld
op € 24,5 mln. Onderlinge uitwisseling van de subsidieplafonds is mogelijk (tot het volledig
gepubliceerde subsidieplafond van 2009 is bereikt).

Voor de besluiten onder I en II genoemd gelden nadere voorwaarden. In de toelichting wordt op
deze nadere voorwaarden verder ingegaan.
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Toelichting
Voor het begrotingsjaar 2009 wordt een tweede aanvraagperiode vastgesteld ten behoeve van de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overijssel voor de onderdelen beheerssubsidie en
landschapssubsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid onderdeel a en b. Deze tweede
aanvraagperiode geldt alleen voor ondernemers die bij de 1e openstelling voor 2009 de aanvraag te
laat hebben ingediend en voor ondernemers bij wie de beschikking afloopt tussen 31 december
2008 en 30 november 2009 en die alsnog het beheer willen continueren.
Aanvragen welke voldoen aan de voorwaarden zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2009 danwel aansluitend op het eerdere tijdvak worden gehonoreerd.
Uitgesloten voor subsidie zijn de volgende pakketten uit de pSAN bijlage:
•
bijlage 7 (instandhouding kruidenrijk grasland)
•
bijlage 8 (bont hooiland)
•
bijlage 12 (bonte weiderand)
•
bijlage 15 (landschappelijk waardevol grasland)
•
bijlage 28b (natuurbraak)
•
bijlage 28c t/m 28f (ganzenbeheer)
•
alle landschapspakketten (bijlagen 32, 33, 36 t/m 38, 40 t/m 46 en 48)
Voor het begrotingsjaar 2009 wordt eveneens een tweede aanvraagperiode vastgesteld ten behoeve
van de Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel voor de onderdelen functieverandering en
inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, ten behoeve van de basis-,
plus- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 tot
en met 43, 46 tot en met 48, 50 tot en met 56 en 58, mits het terrein is begrensd op basis van een
Natuurgebiedsplan als bedoeld in artikel 13.
Aanvragen voor bovengenoemde subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 15 juni 2009
tot en met 31 juli 2009 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 322, 9400 AH te Assen

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

Meer informatie
De subsidieregelingen en de toelichting daarop zijn tevens in te zien op de website van de provincie
www.overijssel.nl/groenloket en het LNV-loket: www.hetlnvloket.nl
Meer informatie is ook te verkrijgen via telefoonnummer 0800-2233322 of dagelijks van 9.00-12.00
uur via het Groenloket Overijssel 0900-2021492.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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