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Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, overwegende dat het gewenst is
beleidsregels voor subsidiëring van natuur- en landschapsherstel vast te stellen;
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004
gemeente Voorst;
Besluit vast te stellen:
BELEIDSREGELS SUBSIDIE NATUUR EN LANDSCHAP 2014
1.

Natuur- en landschapsherstel

1.1
Begripsomschrijving
Onder natuur- en landschapsherstel wordt verstaan: het projectmatig uitvoeren van herstel,
achterstallig onderhoud, aanleg en nazorg van natuur- en landschapselementen van
particulieren, technische inrichtingsmaatregelen ten behoeve van bedreigde diersoorten en
educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het vergroten van de
maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.
Onder een project wordt verstaan: een bundeling van een aantal objecten per seizoen. Een
object bestaat uit één of meerdere landschapselementen.
2.
Beleidsdoel
Het stimuleren van plattelandsontwikkeling door een bijdrage te leveren aan de verhoging
van de kwaliteit van natuur, bos en landschap in de gemeente Voorst.
3.
Subsidiabele activiteiten
Het projectmatig uitvoeren van herstel, achterstallig onderhoud, aanleg en nazorg van
natuur- en landschapselementen, technische inrichtingsmaatregelen ten behoeve van
bedreigde diersoorten en educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en
het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Een en ander voor
zover passend binnen het kader van de op 19 november 2013 vastgestelde Regels
subsidieverstrekking landschap 2014-2017 gemeente Voorst.
4.
Subsidievoorwaarden
Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt in die gevallen waarbij door de provincie Gelderland,
op basis van de provinciale Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, art.1.2 en titel
3.1.Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland, subsidie aan de gemeente Voorst is
verstrekt voor een project in de gemeente Voorst.
5.
Bepaling subsidiehoogte
Grondslag voor het bepalen van de hoogte van gemeentelijke subsidie:
− Onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de in onderdeel 4. van deze beleidsregels
genoemde subsidievoorwaarden, wordt subsidie verleend tot ten hoogste de
totaalbedragen per project zoals opgenomen in de op 19 november 2013 vastgestelde
Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017 gemeente Voorst, met dien verstande
dat daarop eigen bijdragen van 10% van de subsidiabele kosten in mindering worden
gebracht.

6.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari
2014.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de
vergadering van 21 januari 2014

E.J.M. van Leeuwen
secretaris

J.T.H.M. Penninx
burgemeester,

TOELICHTING:
Per 1 april 2013 is een nieuwe provinciale subsidieregeling van kracht onder de naam
Regels Subsidieverstrekking Landschap Gelderland. Deze regeling vervangt de eerdere
artikelen. 4.1. en 4.3 van de Regels Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011.
Met de Regels Subsidieverstrekking Landschap ondersteunt de provincie Gelderland
gemeenten en landgoederen bij het planmatig realiseren van hun landschapsambities.
Plannen zoals Landschapsontwikkelingsplannen dienen als basis voor de subsidieaanvraag.
De regeling ondersteunt activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en
(be)leefbaarder landschap. In hoofdzaak richt de regeling zich op aanleg van nieuwe
landschapselementen en herstel van bestaande landschapselementen. Achterstallig
onderhoud wordt ondersteund als de activiteit bijdraagt aan een provinciale doelstelling of
een provinciaal belang. Daarnaast worden activiteiten ondersteund die tot doel hebben de
beleving van en betrokkenheid bij het landschap te vergroten.
Vanwege de vaststelling van de nieuwe Regels Subsidieverstrekking Landschap Gelderland,
dienden de op de Algemene Subsidieverordening 2004 gemeente Voorst gebaseerde
Beleidsregels Natuur en Landschap te worden gewijzigd. De meest in het oog springende
wijzigingen betreffen uitbreiding van de subsidiabele activiteiten en bepaling van de
subsidiehoogte.

