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Gedeputeerde Staten van Limburg, 
 
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Wet 
inrichting landelijk gebied, bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 21 juni 2011 hebben 
gewijzigd: 
 
 
de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 
 
 
Artikel I 
 
De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg wordt als volgt gewijzigd:  
 
Artikel 4.2.10 komt als volgt te luiden:  
 
Artikel 4.2.10 (ontkoppelde probleemgebiedensubsidie) 
1. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een probleemgebiedensubsidie verstrekken voor 

landbouwgrond die is gelegen in een probleemgebied, waarbij het, in afwijking van artikel 4.2.5, 
eerste lid, onderdeel c, niet vereist is dat de begunstigde voor die landbouwgrond tevens een 
subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie voor de instandhouding van een beheerspakket als 
bedoeld in die bepaling ontvangt.  

2. Een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als aan de 
begunstigde in het betreffende kalenderjaar voor de desbetreffende landbouwgrond niet reeds een 
probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel 4.2.5 wordt verstrekt.  

3. De bepalingen van deze paragraaf zijn, met uitzondering van artikel 4.2.5, eerste lid, onderdeel c, 
van overeenkomstige toepassing op een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid.  

4. Gedeputeerde Staten verbinden de volgende nadere voorwaarden aan een 
probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid: 



   2 

a. een ontkoppelde probleemgebiedensubsidie wordt alleen verstrekt voor grasland of 
bouwland in Zuid-Limburg in gebieden met een hellingshoek van meer dan 5% zoals 
begrensd op kaartbijlage 52 gepubliceerd als onderdeel van Provinciaal Blad 2007, nr. 69 
d.d. 21 september 2007; 

b. een ontkoppelde probleemgebiedensubsidie wordt alleen verstrekt voor grasland of 
bouwland waarop niet-kerende grondbewerking wordt toegepast en na de oogst, doch 
uiterlijk 1 december, een bodembedekker wordt ingezaaid, die in het daaropvolgende 
voorjaar niet wordt ondergeploegd. 

 
 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.  
 
 
 
 
 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 
L.J.P.M. Frissen, voorzitter 
 
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris 
 

 
 
 
Uitgegeven, 23 juni 2011 
De secretaris, 
 
mr. A.C.J.M. de Kroon 
 
 
 


