
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Coöperatieve Vereniging U.A. Collectief Deltaplan Landschap 

De heer E.J. Mooiweer 

Hoofdstraat 24 

3972 LA  DRIEBERGEN-RIJSENBURG 

Onderwerp 
Besluit tot herziening subsidieverlening 

Agrarisch Natuurbeheer voor het Leefgebied “droge dooradering” Maasheggen 

 

 

Geachte heer Mooiweer, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

16 december 2016 

Ons kenmerk 

C2196630/4115274  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

Afdeling Subsidies 

Telefoon 

(073) 680 82 82 

Email 

subsidie@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

Op 3 november 2015 hebben wij u subsidie verleend op grond van de 

Subsidieregeling natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 ( hierna: 

Subsidieregeling), § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor het project 

“Leefgebied Droge dooradering Maaheggen”. Dit besluit tot subsidieverlening 

is geregistreerd onder het kenmerk C2175473/3866983. 

 

U heeft op 29 september 2016 namens collectief Coöperatieve Vereniging 

U.A. Collectief Deltaplan Landschap een verzoek ingediend tot wijziging van 

de beschikking tot subsidieverlening gericht op vergroting van het areaal op 

grond van artikel 3.13 van de Subsidieregeling. Wij hebben uw verzoek 

beoordeeld en geregistreerd onder kenmerk C2196630. 

 

Besluit tot wijziging subsidieverlening 

Wij hebben besloten uw verzoek gericht op vergroting van het areaal goed te 

keuren en het besluit tot subsidieverlening te wijzigen. 
 
Minimum en maximum aantal hectares 
Wij hebben het minimum en maximum aantal hectares voor het leefgebied 
“Droge dooradering Maasheggen” gewijzigd. In de tabel hieronder ziet u wat 
dit betekent voor uw subsidie.  
 
Gemiddeld bedrag per hectare 
Wij hebben het gemiddeld bedrag per hectare voor het leefgebied  
“Droge dooradering Maasheggen” gewijzigd. In de tabel hieronder ziet u wat 
dit betekent voor uw subsidie.  
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Hoogte subsidie 
Het bovenstaande geeft aanleiding om het subsidiebedrag van € 479.859,84 
aan te passen.  
 
Daarom hebben wij u besloten een subsidie te verstrekken van  
€ 878.272,89, inclusief niet-verrekenbare BTW, op grond van de 
Subsidieregeling.  

 
Berekening hoogte subsidie 
Het maximale subsidiebedrag voor de hele subsidieperiode wordt  

€ 878.272,89. Dit bedrag is berekend door het jaarbedrag van het eerste 

subsidiejaar (1/6 * € 479.859,84 = € 79.976,64) op te tellen bij het 

subsidiebedrag voor de resterende periode á € 798.296,25. 

 

De begrote kosten voor de resterende subsidieperiode zijn  ambtshalve 

aangepast en wijken enigszis af van de bedragen in uw aanvraag. 

 

Schema zoals is opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking 

 
Leefgebied/ 

Agrarisch 

deelgebied 

Minimum 

aantal 

hectares 

Maximum 

aantal 

hectares 

Gemiddeld 

bedrag per 

hectare 

Beschikt bedrag 

hele zesjarige 

subsidieperiode 

Droge 

dooradering 

Maasheggen 

23,70 27,24 € 2.936 € 479.859,84 

Totaal    € 479.859,84 

 

Het bovenstaande schema wordt verwijderd en vervangen voor zover het de 

resterende subsidieperiode betreft, door het onderstaande schema. 

 

Wijzigingen op basis van de uitbreiding met een nieuwe Min/Max en 

toevoeging leefgebieden 

 

Leefgebied / 

categorie 

water 

 

Deelgebied Min 

aantal 

ha 

Max 

Aantal 

ha 

Gem. 

Bedrag 

per 

hectare 

Maximale 

subsidie 

resterende 

subsidieperiode  

(5 jaar) 

Droge 

dooradering 

Maasheggen 

Droge 

dooradering 

Maasheggen 

49,93 57,40 2.781,52 € 798.296,25 

Totaal     € 798.296,25 

 

U mag het project uitvoeren in de leefgebieden of onderdelen van de 

leefgebieden zoals weergegeven op de kaart(en) bij uw gebiedsaanvraag en 

de uitbreidingsaanvraag. 
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Verplichtingen  

In de subsidieperiode moet u voldoen aan de vereisten en verplichtingen van 

de Subsidieregeling. Wij wijzen u met name op artikel 3.11 van de regeling.  

Ook Europese en nationale minimumnormen op het gebied van milieu, 

gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het gebruik van 

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn van toepassing op deze 

beslissing.  

 

Voor het overige blijft de subsidieverleningsbeschikking met de daarin 

opgenomen voorwaarden van 3 november 2015 met kenmerk 

C2175473/3866983 ongewijzigd in stand. 

 
Subsidieperiode  

De subsidieperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021. De 
uitbreiding gaat in per 1 januari 2017. 
 

Nadere informatie 

Uw aanvraag is behandeld door de heer R.L. van Oudheusden.  

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via  

(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om 

bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Uitnodigend Groen 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift 

indienen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na 

de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw 

bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Vermeld in uw bezwaarschrift in 

ieder geval uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht, de redenen van het bezwaar en voorzie het 

bezwaarschrift van een handtekening. U richt uw bezwaarschrift aan: 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

mailto:subsidie@brabant.nl
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Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC  ’s-Hertogenbosch 

 

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

‘bezwaarschrift’ te vermelden. 

 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u 

naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en 

adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer 

(073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. 

 


