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ARTIKEL I
A. Subsidieplafonds 2011 voor het beheer van natuurgebieden
1

Voor de Subsidieverordening Natuur- -en Landschapsbeheer Limburg worden voor het begrotingsjaar 2011 de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor het beheer van natuurgebieden en
voor het beheer van landschapselementen in natuurterreinen (alle bedragen geven de maximale
budgetten weer die beschikbaar voor betaling in het 1e jaar van de looptijd van de beschikking):
. € 2.892.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1 (natuurbeheer), voor het recreatiepakket
a
als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onderdeel b, voor de toeslag als bedoeld in artikel 3.8,
tweede lid onderdeel b (beheer met schaapskudde) en voor subsidies als bedoeld in art.
5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van
de natuurbeheertypen en/of landschapspakketten binnen natuurterreinen zoals aangegeven
op de natuurbeheertypenkaarten en natuurbeheersubsidiekaarten behorend tot het provinciaal natuurbeheerplan vastgesteld in september 2010 voor zover het aanvragers betreft die
in het bezit zijn van een beschikking tot subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling
natuurbeheer 2000, die afloopt in de periode vanaf 31 december 2009 tot en met 30 november
2011 ten behoeve van het voortzetten van het beheer op die terreinen waarvoor door de
minister subsidie werd verstrekt of voorzover het aanvragers betreft aan wie reeds een
subsidie functieverandering is verstrekt of waarvoor reeds een inrichtingssubsidie op grond
van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 of de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg
werd verstrekt en ten behoeve van aanvragen in het kader van artikel 12.3 eerste lid (overstap
van SN2000 of SN-Limburg naar SVNL, onderdeel natuur);
€ 4.284,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1 (natuurbeheer), voor het recreatiepakket
b.
als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onderdeel b, voor de toeslag als bedoeld in artikel 3.8,
tweede lid onderdeel b (beheer met schaapskudde) en voor subsidies als bedoeld in art.
5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van
de natuurbeheertypen en/of landschapspakketten binnen natuurterreinen zoals aangegeven
op de natuurbeheertypenkaarten en natuurbeheersubsidiekaarten behorend tot het provinciaal natuurbeheerplan vastgesteld in september 2010 voor zover het andere aanvragers
betreft dan bedoeld onder a.

B. Nadere bepalingen ten aanzien van aanpassingen van de subsidieplafonds
a.

b.

c.

Indien bij één of meer van de subsidieplafonds in onderdeel A een overschot optreedt doordat
het aanvraagvolume aantoonbaar ontoereikend is, wordt aan DR mandaat verleend om de overschotten aan te wenden om tekorten bij andere subsidieplafonds aan te vullen en de bestaande
subsidieplafonds dienovereenkomstig aan te passen en te publiceren mits de overschotten voldoende van omvang zijn om alle tekorten bij andere plafonds te compenseren;
Indien de overschotten genoemd onder a. onvoldoende van omvang zijn om de tekorten geheel
af te dekken bij het andere plafond zullen wij een besluit nemen over de aanpassing van de subsidieplafonds door prioritering van de inzet van de overschotten;
Voor het verhogen van het totale conform de subsidieplafonds te verplichten budget is een
nieuwbesluit van Gedeputeerde Staten vereist.

ARTIKEL II
Dit besluit 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, L.J.P.M. Frissen, voorzitter mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris Uitgegeven, 16 juni 2011 De secretaris, mr. A.C.J.M. de Kroon
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