
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland

2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 16 mei 2017, kenmerk 17010127, tot wijziging van

het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017, aangaande ophoging

van de subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van de Subsidieregeling Kwaliteits-

impuls Natuur en Landschap Zeeland en wijziging van het maximum subsidiebedrag per hectare voor

de realisatie van een natuurbeheertype.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

• Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland;

• Gelet op het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 van

4 oktober 2016, nummer 16014395 (Provinciaal blad 2016 nr. 5528);

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging:

 

Artikel I  
In artikel 8 van het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2017 wordt “die zijn aangegeven op de Subsidie-

kaart SKNL (bijlage 5) behorende bij dit besluit” vervangen door: die zijn aangegeven op de Subsidiekaart

SKNL en de bijbehorende tabel (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel II  
In artikel 10 van het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2017 wordt '€ 1’ vervangen door: € 295.295,-.

Artikel III  
In artikel 11 van het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2017 wordt “die zijn aangegeven op de Subsi-

diekaart SKNL (bijlage 5) behorende bij dit besluit” vervangen door: die zijn aangegeven op de Subsi-

diekaart SKNL en de bijbehorende tabel (bijlage 5) behorende bij dit besluit.

Artikel IV  
In artikel 13 van het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2017 wordt '€ 1’ vervangen door: € 505.465,-.

Artikel V  
In het vijfde lid van artikel 15 wordt “€ 8.000,- per ha voor de realisatie van een natuurbeheertype”

vervangen door: € 9.000,- per ha voor de realisatie van een natuurbeheertype.

Artikel VI  
Bijlage 5 komt als volgt te luiden:

Bijlage 5 Subsidiekaart SKNL en bijbehorende tabel
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Tabel horende bij de Subsidiekaart SKNL:

 

Type subsidieOppervlakteKadastraalGebied

in hectaresperceelnummer

 inv nnfv2,9GOE G 700Weel in de Heerepolder

  fv3,2VRE E 1091Oude Veerseweg

 inv nnfv1,0MRK N 1131Kievitshoek

 inv nnfv3,7PLL00 G 986Bosje van Klompe

inv nz  5,3PLL00 G 987 

 inv nn 2,7OBG O 1490Groote Gat

inv nz  0,2OBG O 1090 

inv nz  1,9OBG O 1439 

inv nz  2,4OBG O 1095 

inv nz  3,4OBG O 1109 

inv nz  2,0OBG O 1492 

inv nz  5,8HUL S 36Waterwingebied Clinge –

Sint-Jansteen

inv nz  96,4HUL S 1744 

inv nz  8,9GOE AC 295Oosterschenge

inv nz  1,9GOE AC 286 (ged.) 

inv nz  12,7TNZ T 2033Margarethapolder 1 en 2

inv nz  4,5TNZ T 963 

inv nz  4,7TNZ T 525 

inv nz  9,8TNZ T 108 

inv nz  3,0TNZ T 106 

inv nz  19,1VRE N 2402Beekshoekpolder

fv = functieverandering (cf. artikel 15, eerste lid, SKNL); inv nn = investering nieuwe natuur (realisatie

van een natuurbeheertype en/of landschapselement cf. artikel 8, eerste lid, SKNL); inv nz = investering

nazorg bestaande natuur (verhoging van de kwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en/of land-

schapselement cf. artikel 8, eerste lid, SKNL)

Artikel VII  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal

Blad waarin het wordt geplaatst.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van gedeputeerde staten, gehouden op 16 mei 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 18 mei 2017

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting

Met dit wijzigingsbesluit worden de subsidieplafonds ten behoeve van de Subsidieregeling Kwaliteits-

impuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL), zoals vastgesteld in het Openstellingsbesluit SNL Zeeland

2017 van 4 oktober 2016, opgehoogd. Voor subsidie voor functieverandering wordt het plafond verhoogd

van € 1,- naar € 505.465,- en voor investeringssubsidie voor inrichting nieuwe natuur (realisatie van

een natuurbeheertype en/of landschapselement op grond die een functieverandering heeft ondergaan)

en nazorg bestaande natuur (verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype

en/of een bestaand landschapselement) van € 1,- naar € 295.295,-.

Met deze ophoging van de subsidieplafonds kan subsidie worden aangevraagd voor de in het besluit

genoemde gebieden. Betreffende percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit horende Subsidiekaart

SKNL en tabel.

In totaal gaat het om subsidie voor functieverandering van 10,8 ha nieuwe natuur (€ 505.465,-), inrichting

van 10,3 ha nieuwe natuur (€ 84.985,-) en nazorgmaatregelen in 182 ha bestaande natuur (€ 210.310,-

).

Voorts wordt ook het in het Openstellingsbesluit van 4 oktober 2016 vastgestelde maximumbedrag

aan subsidiabele kosten per hectare voor subsidies voor inrichting van nieuwe natuur van € 8.000,-/ha

verhoogd naar € 9.000,-/ha, waarmee dit maximumbedrag gelijk is aan het bedrag zoals opgenomen

in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.
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