CVDR

Nr.
CVDR368046_1
12 december
2017

Officiële uitgave van Ermelo.

Subsidieregeling Begrazing Ermelosche Heide 2015
Nr. 15019312
Casenr. 2015-04652
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;
overwegende dat het gewenst is een regeling vast te stellen die bijdraagt aan de begrazing van de Ermelosche heide in Ermelo;
gelet op artikel 2, eerste lid, artikel 3 en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013;
besluit vast te stellen de: Subsidieregeling Begrazing Ermelosche Heide 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening (Asv): de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013;
a.
het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;
b.
provinciale subsidie: een subsidie van de provincie Gelderland die wordt toegekend en verstrekt
c.
aan de eigenaar van het natuurterrein ‘de Ermelosche heide’ voor de uitvoering van het inzetten
van één gehoede schaapskudde voor het begrazen van de Ermelosche heide van 338,4 hectare
groot.
eenmalige subsidie: subsidie voor incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de red.
guliere bezigheden van de aanvrager en voor een van tevoren afgebakende periode, die niet
langer dan een jaar is of eenmalig zullen plaatsvinden;
eigenaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft
e.
van het natuurterrein.
subsidiebeschikking: de schriftelijke beslissing van het college op een subsidieaanvraag;
f.
subsidieplafond: het bedrag dat het college gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar
g.
stelt voor de verstrekking van subsidies op basis van deze verordening.

Artikel 2 Afwijkende bepalingen van de Asv
In deze subsidieregeling zijn afwijkende bepalingen opgenomen voor de artikelen 7 en 16 van de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013 (Asv). Voor zover andere bepalingen in deze subsidieregeling afwijken van de Asv, zijn de bepalingen in deze subsidieregeling van toepassing.

Artikel 3 Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 6 bedoelde activiteit.

Artikel 4 Aanvraag en Doelgroep
a.
b.

Subsidie op grond van deze regeling dient te worden aangevraagd door de beheerder van het
natuurterrein ‘de Ermelosche heide’, waaraan de subsidie ten goede komt.
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de beheerder voor het inzetten van één gehoede
schaapskudde voor het begrazen van de Ermelosche heide van 338,4 hectare groot en waarvoor
het college een provinciale subsidie heeft ontvangen.

Artikel 5 Aanvraagtermijn
In afwijking van de ASV 2013 dient de eenmalige subsidie te worden aangevraagd uiterlijk op 1 augustus
2015.

Artikel 6 Activiteit
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het inzetten van één gehoede schaapskudde voor het begrazen van de Ermelosche heide van 338,4 hectare groot.

Artikel 7 Kosten die in aanmerking komen voor subsidie
Voor subsidie komen enkel de kosten in aanmerking ten behoeve van het inzetten van één gehoede
schaapskudde voor het begrazen van de Ermelosche heide van 338,4 hectare groot. Kosten gemaakt
voor 1 januari 2014 komen niet in aanmerking voor subsidie.
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Artikel 8 Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag, dat de provincie Gelderland aan het college als subsidie
uitkeert voor de begrazing van de Ermelosche heide, voor de jaren 2014 tot en met 2019. Deze eenmalige subsidie betreft de provinciale subsidie en bedraagt maximaal € 150.000,00.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond
Vanwege de specifieke richtlijnen voor de zonering van de begrazing in het terrein en de aanbevolen
hoeveelheid schapen is het beheer overgedragen aan Stichting Schapedrift Ermelo. De subsidie wordt
enkel uitgekeerd aan de huidige beheerder.

Artikel 10 Begrotingsvoorbehoud verlening
De eenmalige subsidie voor het begrazen van de Ermelosche heide van 338,4 hectare groot wordt
verleend onder voorbehoud dat er voldoende middelen op de begroting ter beschikking worden gesteld
door de Provinciale Staten voor de jaren 2015 tot en met 2019.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
In afwijking van de ASV 2013 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:
Leveren van prestaties: de subsidieontvanger levert de prestaties overeenkomstig het ‘Begrazings1.
plan Ermelosche heide’;
Meldingsplicht: indien de prestaties waarvoor een subsidie is verleend niet worden uitgevoerd
2.
dan dient het college hierover binnen één week schriftelijk te worden geïnformeerd. Indien de
subsidieontvanger de activiteiten gewijzigd wil uitvoeren of indien hij de activiteiten niet tijdig
kan afronden, dan verzoekt hij het college voorafgaand gemotiveerd en schriftelijk om toestemming.
Het niet naleven van de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverlening
en eventuele subsidieaanvragen in de toekomst.
Voor de uitvoering van het project is de subsidieontvanger gebonden aan de verplichtingen op3.
genomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013;
Voortgangsrapportage: de subsidieontvanger rapporteert het college eenmaal gedurende de
4.
projectperiode over de voortgang van zijn project, namelijk vóór 1 juli 2016;
Het project dient op 31 december 2019 te zijn afgerond.
5.

Artikel 12 Verantwoording van de subsidie
In afwijking van de ASV 2013 dient de subsidieontvanger uiterlijk binnen 4 weken na afronding van het
project (dus uiterlijk op 29 januari 2020) schriftelijk een eindrapportage bij het college in. Deze bevat
minimaal een:
financieel verslag, met de stand van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten, ingedeeld naar
en afgezet tegen de posten van de subsidiabele kostenbegroting. De gerealiseerde bijdragen van
derden behoren in het financieel verslag te worden opgenomen. Het financieel verslag dient te
zijn voorzien van een controlerapport, welke is gebaseerd op het controleprotocol van de provincie
Gelderland;
inhoudelijk verslag, waarin wordt ingegaan op de aard en omvang van de prestaties waarvoor
de subsidie is verleend alsmede een toelichting op de gerealiseerde doelen en resultaten en op
eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan.

Artikel 13 Voorschot
Het college verleent bij subsidie onder voorwaarden een voorschot van 80% van het voorschot van de
provinciale subsidie, welke het college van de provincie ontvangt. Dit voorschot bedraagt € 96.000,00
(80% van 80% van de provinciale draaipremie). Het voorschot wordt in vijf termijnen verstrekt.

Artikel 14 Vaststelling van de subsidie
In afwijking van de ASV 2013 dienst de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie
in bij het college vanaf 1 september 2020, maar uiterlijk op 1 november 2020.
Indien de subsidieontvanger bij de aanvraag om vaststelling kan aantonen dat meer subsidie nodig is
dan is bevoorschot, dan kan het college bij de vaststelling alsnog een hogere subsidie vaststellen dan
is bevoorschot, tot maximaal 100% van de provinciale subsidie.

Artikel 15 Slotbepaling
Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de bepalingen en voorschriften van
deze regeling of bijzondere voorschriften stellen.

Artikel 16 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Ermelo’s Weekblad.
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Artikel 17 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Subsidieregeling Begrazing Ermelosche heide 2015.
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