BIJLAGE 3:
Gewijzigde Openstellingsbesluit
Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer 2013

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht van 17-9-2013, nr. 80EB3068, tot wijziging van
hun besluit van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C, tot vaststelling van de subsidieplafonds,
aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van: Openstellingsbesluit
natuurbeheer provincie Utrecht 2013
Gedeputeerde staten van Utrecht;
Gelet op artikel 14 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL);
Overwegende dat het wenselijk is het subsidieplafond en de voorwaarden voor subsidie op grond van voormelde
subsidieregeling te wijzigen omdat de ingediende subsidieaanvragen de plafonds overschreiden;
Besluiten:
Artikel I
Het besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar
2013 ten behoeve van: Openstellingsbesluit natuurbeheer provincie Utrecht 2013 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel I, onder A, sub 2.1, a, komt als volgt te luiden;
a) Aanvragen voor eenmalige investeringen
€ 600.000 voor subsidies als bedoeld in:

artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die
functieverandering heeft ondergaan), voor zover het realisatie van de natuurbeheertypen
N01.03 t/m N17.04 betreft;

artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselementen op grond die
functieverandering heeft ondergaan),

artikel 8, derde lid, onderdeel a (realisatie landschapselement binnen natuurterrein),
B.
Artikel I, onder C, sub i, komt als volgt te luiden:
i. Op grond van artikel 14 van de SKNL wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald:
a.
De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten, voor aanleg van nieuwe
en herstel van bestaande natuurterreinen met een natuurbeheertype
b.
Voor aanleg en herstel van natuurterreinen, voor zover het andere terreinen betreft dan
bedoeld onder a, zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op €
8.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,- voor realisatie van een
landschapstype.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt
geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van datum.
Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voorzitter,
Secretaris,

Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van
verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS,
postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen
nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden
gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden Nederland, Sector
bestuursrecht , postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van
het bezwaarschrift worden gevoegd.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd:
€ 160,- voor een natuurlijke persoon, € 318,- voor een rechtspersoon. Hierover ontvangt de indiener van het
verzoek bericht van de Rechtbank.

