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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

22 december 2009

dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44

Technische herstelactie provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (pSAN), onderdeel
ganzenbeheer.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 8 december 2009, kenmerk 2009/0184140.

Kennisgeving
Om op korte termijn deelnemers aan het ganzenbeheer uit te kunnen betalen voor het gevoerde
beheer en om te voldoen aan vereisten van de Europese Unie,
hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel

het volgende besloten:

Artikel 1 (invoegen overgangsrecht)
Het besluit van 10 juni 2008 met kenmerk 2008/0081537, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad
op 24 juni 2008, nr. 2008-46, wordt als volgt gewijzigd:
Voor het kopje “Inwerkingtreding” wordt de volgende tekst toegevoegd:
Overgangsrecht

De wijzigingen, bedoeld in de publicatie van het Provinciaal Blad nr. 2008-46, zijn niet van toepassing ten aanzien van ontvangers van een beheerssubsidie voor het instandhouden van de beheerspakketten, opgenomen in de bijlagen 28c tot en met 28f van de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer (SAN) Overijssel, zoals die bijlagen luidden vóór inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2 (roulatiemogelijkheid SAN Overijssel)
Ontvangers van een beheerssubsidie voor het in stand houden van:
• de beheerspakketten, opgenomen in de bijlagen 28c tot en met 28f van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer Overijssel, zoals die bijlagen luidden tot 24 juni 2008;
• het beheerspakket, opgenomen in bijlage 28c van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Overijssel, zoals die bijlage luidt vanaf 24 juni 2008;
kunnen jaarlijks in de maand juli aan de Dienst Regelingen doorgeven op welke beheereenheden zij
de subsidieverplichtingen in de daaropvolgende winterperiode zullen nakomen, waarbij zij dienen te
blijven binnen de minimum, onderscheidenlijke maximumoppervlakte zoals bepaald in het betreffende beheerspakket, het voor het betreffende gebied geldende Natuurbeheerplan Overijssel en het
door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde quotum.
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Artikel 3 (tarieven 2008 en 2009)
De tarieven voor de beheerspakketten, bedoeld in artikel 2 van het onderhavige besluit, worden
voor de begrotingsjaren 2008 en 2009 vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabel:
Bijlage 28c zoals bedoeld in

Corresponderende bijlage

Vaste beheers-

Variabele

Totaal,

artikel 2, onderdeel b van het

zoals bedoeld in artikel 2,

bijdrage per ha

vergoeding;

maximum per

onderhavige besluit

onderdeel a van het

per jaar

maximum per

ha per jaar

ha per jaar

onderhavige besluit
Type A. Grasland

28c

€ 118,--

€ 690,--

€ 808,--

Type B. Bouwland

28d

€

€ 676,--

€ 749,--

Type C. Vroege Groenbemester

28e

€ 252,--

€

0,--

€ 252,--

Type D. Late groenbemester

28f

€ 252,--

€

0,--

€ 252,--

73,--

Artikel 4 (tarieven 2010)
De tarieven voor de beheerspakketten, bedoeld in artikel 2 van het onderhavige besluit, worden
voor het begrotingsjaar 2010 vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabel:
Bijlage 28c zoals bedoeld in

Corresponderende bijlage

Vaste beheers-

Variabele

Totaal,

artikel 2, onderdeel b van het

zoals bedoeld in artikel 2,

bijdrage per ha

vergoeding;

maximum per

onderhavige besluit

onderdeel a van het

per jaar

maximum per

ha per jaar

onderhavige besluit

ha per jaar

Type A. Grasland

28c

€ 118,--

€ 675,-

€ 793,--

Type B. Bouwland

28d

€

€ 684,--

€ 757,--

Type C. Vroege Groenbemester

28e

€ 252,--

€

0,--

€ 252,--

Type D. Late groenbemester

28f

€ 252,--

€

0,--

€ 252,--

73,--

Artikel 5 (intrekking overstapmogelijkheid)
Artikel 78, negende lid van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel wordt ingetrokken.

Artikel 6 (inwerkingtreding)
1.
2.
3.
4.

De artikelen 1 en 5 van het onderhavige besluit treden met terugwerkende kracht tot 24 juni
2008 in werking.
De artikelen 2 en 4 treden in werking met ingang van de dag waarop dit besluit in het
Provinciaal blad wordt gepubliceerd.
Artikel 3, voor zover dit artikel betrekking heeft op de tarieven voor het begrotingsjaar 2008,
treedt met terugwerkende kracht tot 24 juni 2008 in werking.
Artikel 3, voor zover dit artikel betrekking heeft op de tarieven voor het begrotingsjaar 2009,
treedt met terugwerkende kracht tot 24 juni 2008 in werking.

Artikel 7
Dit besluit is een algemeen verbindend voorschrift en treedt in werking met ingang van de eerste
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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