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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

16 juni 2009

dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44

Openstelling ganzenbeheer 2008/2009 en aanpassing pSAN.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 2 juni 2009, kenmerk 2009/0057280.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op de artikelen 6 en 7 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (pSAN) provincie
Overijssel;

besluiten:
1.
2.
3.
4.
5.

vast te stellen de tarieven voor ganzenopvang voor het winterseizoen 2008 en 2009;
met betrekking tot de pSAN bijlage 28c de aanvraagperiode voor subsidie ganzenopvang in
foerageergebieden open te stellen voor de periode van 15 juni t/m 31 juli 2009;
een subsidieplafond van 2.451 hectare vast te stellen voor het winterseizoen 2009/2010; dit is
inclusief de al aangegane verplichtingen vanaf 2007;
de als gevolg van de goedkeuring van de Europese Commissie van de nieuwe ganzenpakketten
en bijhorende vergoedingen de pSAN aan te passen;
met terugwerkende kracht een oppervlakteplafond van 2.451 hectare vast te stellen voor het
winterseizoen 2008/2009; dit is inclusief de al aangegane verplichtingen vanaf 2007.

Ad 1. Tarieven

De tarieven voor het pakket ‘Ganzenfoerageergebied’ zoals opgenomen in bijlage 28c van de pSAN
worden voor het jaar 2008 en 2009 als volgt vastgesteld:
type

vast deel

variabel deel (maximaal)

Grasland

€ 118,--

€ 690,--

€ 808,--

Bouwland

€

€ 676,--

€ 749,--

73,--

totaal (maximaal)

Vroege groenbemester

€ 252,--

0

€ 252,--

Late groenbemester

€ 252,--

0

€ 252,--

Ad 2. Openstellingsperiode 2009/2010

Aanvragen voor subsidie voor opvang van overwinterende ganzen kunnen worden ingediend van
15 juni t/m 31 juli 2009 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen.

Ad 3. Subsidieplafond

Voor aanvragen bedoeld onder 2 geldt een oppervlakteplafond (quotum) van 2.451 hectare. Dit is
inclusief de reeds aangegane verplichtingen.
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Ad 4. Aanpassing pSAN

In verband met de goedkeuring van de Europese Commissie van de nieuwe beheerspakketten en
-vergoedingen voor ganzen wordt de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel als volgt
gewijzigd:
A. Aan artikel 78 wordt een negende lid toegevoegd, luidende:
9.
Aanvragers van de Regeling in 2007, die voor de pakketten 28c tot en met 28f onder de
provinciale regeling subsidie hebben verkregen, mogen op hun verzoek vanaf 1 oktober 2008
voor de resterende duur van het tijdvak hun subsidie omzetten in subsidie voor het nieuwe
pakket 28c Ganzenfoerageergebied. De aanvraag daartoe wordt uiterlijk 1 juli 2009 bij Dienst
Regelingen ingediend.
B. In bijlage 28c, lid 1, wordt “200 hectare” vervangen door “150 hectare”.
C. Artikel 9a, tweede lid, komt te luiden:
2.
Het Faunafonds, bedoeld in artikel 83 van de Flora- en Faunawet, adviseert de individuele
provincies over de omvang van een variabel bedrag per hectare. Bedoelde omvang wordt per
beheerseenheid bepaald aan de hand van de inkomensderving, die in de bedoelde beheerseenheid door het foerageren van ganzen is veroorzaakt en voor zover die niet reeds als vaste
component in de maximum beheersbijdrage van lid 1 is opgenomen.
D. Artikel 29 komt te luiden:
Beheerssubsidie kan worden verstrekt ten behoeve van een terrein met het oog op de ontwikkeling
of instandhouding van een beheerspakket opgenomen in de bijlagen 28b en 28c voor zover gelegen
in een door de provincie begrensd foerageergebied.
E. In artikel 78, lid 7, wordt het woord “artikel” telkens vervangen door “lid”.

Ad 5. Subsidieplafond 2008

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel ten behoeve van het
beheerspakket opgenomen in bijlage 28c, zoals dit is opgenomen in Provinciaal blad nr. 2008-46,
wordt vervangen door 2.451 hectare.
Dit plafond geldt ook voor de al aangegane verplichtingen van het beheerspakket opgenomen in
bijlage 28c.

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;
• www.hetlnvloket.nl.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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