
Openstelling SRNL Fryslân 2021 voor agrarisch natuurbeheer 

 

Openstellingsbesluit Fryslân 2021, d.d. 1 december 2020 voor 
agrarisch natuur en landschapsbeheer SRNL 2019 
 

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Fryslân van 1 december, nr. 

1822533, tot bekendmaking van hun besluit tot de vaststelling van de subsidieplafonds, 

aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2021 ten behoeve van:  

de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2019 (SRNL2019). 
 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; 

 

maken bekend dat in hun vergadering van 1 december, nr. 1822533 is vastgesteld 

hetgeen volgt: 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Fryslân; 

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2019 

 

Besluiten: 

 

ARTIKEL I 

 

SUBSIDIEPLAFONDS 
 

Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2019 Fryslân 

(SRNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2021 de volgende subsidieplafonds 

vastgesteld: 

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

a) Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de 

aanduiding Open Akkerland:  

• in deelgebied noord Fryslân: € 80.000 voor de periode van 2 jaar  

(€ 40.00 per jaar). 

• in deelgebied noordoost Fryslân: €65.000 voor de periode van 2 jaar  

( 32.500 per jaar).  

• in deelgebied zuidoost Fryslân: € 60.000 voor de periode van 2 jaar  

(€ 30.000 per jaar).  

 

b) Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de 

aanduiding Open Grasland:  

• in deelgebied zuidwest Fryslân: € 130.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 65.000 per jaar). 

• in deelgebied west Fryslân: € 160.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 80.000 per jaar). 

• in deelgebied noordoost Fryslân: € 50.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 25.000 per jaar). 

• in deelgebied noord Fryslân: € 100.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 50.000 per jaar).  

• in deelgebied waddeneilanden Fryslân: € 10.000 voor gehele periode van 2 

jaar (€ 5.000 per jaar).  

• in deelgebied midden Fryslân: € 110.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 55.000 per jaar).  
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• in deelgebied zuidoost Fryslân: € 10.000 voor de periode van 2 jaar  

(€ 5.000 per jaar).  

 

c) Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de 

aanduiding Natte Dooradering:  

• in deelgebied zuidoost Fryslân: € 35.000 voor gehele periode van 2 jaar  

(€ 17.500 per jaar). 

 

 

De begrenzing van de deelgebieden in opgenomen in bijlage 2 bij dit openstellingsbesluit. 

 

ARTIKEL II 

AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING 

 

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 

2 december 2020 tot en met 7 december 2020 worden ingediend bij de provincie Fryslân, 

afdeling F&S (Subsidiezaken), Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. 

 

ARTIKEL III 

 

TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2021 

 

1. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in 

bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SRNL, worden voor dit 

begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per 

eenheid vastgesteld;  

2. De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten 

natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de 

SRNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde 

bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld; 

3. De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel I, lid 1, van dit 

besluit, wordt voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde 

bijlage 1, in euro's per eenheid vastgesteld. 

 

ARTIKEL IV 

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die 

onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd. 

 

ARTIKEL V 

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de 

eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 

 

ARTIKEL VI 

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Fryslân 2021, d.d. voor agrarisch 

natuur en landschapsbeheer SRNL 2021. 

 

 

Leeuwarden, 1 december 2020,   

 

Gedeputeerde Staten voornoemd: 

 

drs. A.A.M. Brok, voorzitter 
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R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris 

 

 

Uitgegeven, De secretaris: 

R.E. Bouius - Riemersma 

 

 

Bijlage:  

1 jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten 

2 kaart begrenzing deelgebieden 


