
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 6 december 2022  
Ons kenmerk 49/5.1/2022001966  
Behandeld door team Landelijk Gebied   
Onderwerp: Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 
ANLb  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de vaststelling van de Regeling afwijking indienings- 
termijn opgave beheeractiviteiten 2023 van het Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer ANLb. Door middel van deze regeling wordt de datum voor het indienen 
van de opgave van de beheeractiviteiten voor het beheerjaar 2023 verlengd tot 
15 mei 2023. Het gaat om een afwijking van artikel 3.11, sub b van de SVNL’16.  
 
Toelichting 
Op grond van artikel 3.11, sub b, van de SVNL’16 is de subsidieontvanger (het 
agrarisch collectief: Agrarische Natuur Drenthe) verplicht om uiterlijk op  
15 december voorafgaand aan het beheerjaar per leefgebied of onderdeel van 
een leefgebied waarvoor is beschikt een opgave van de beheeractiviteiten op 
perceelsniveau aan te leveren. De termijn wordt eenmalig verlengd tot 15 mei 
2023. De verlenging van de termijn is het gevolg van de vertraging die is ontstaan 
bij het invoeren van de regeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB). De bestaande datum van 15 december 2022 is daarmee voor het agrarisch 
collectief niet haalbaar, waardoor een verlenging van de termijn noodzakelijk is. 
Dit is landelijk afgestemd met de andere provincies. 
 
U hebt op 11 maart 2015 de SVNL’16 vastgesteld (laatstelijk gewijzigd: 25 oktober 
2022). Bij besluit van 23 september 2015 hebt u besloten dat wij bevoegd zijn tot 
het vaststellen van wijzigingen van kleine aard in deze SVNL’16, die onder andere 
dwingend voortvloeien uit nationale of Europese regelgeving (zie artikel 1.8 
SVNL’16).  
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Wij hebben deze wijziging vastgesteld omdat het om een kleine, landelijk afge-
stemde wijziging zonder financiële consequenties gaat en om vóór 15 december 
duidelijk te kunnen maken dat de termijn voor het indienen van de opgave van 
de beheeractiviteiten voor het beheerjaar 2023 is verlengd.  
 
Een afschrift van de tekst van het Provinciaal Blad is bijgevoegd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 
ANLb 
mb/coll. 
 



Regeling afwijking 
indieningstermijn opgave 
beheeractiviteiten 2023 ANLb 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe; 
 
gelet op artikelen 1.8 en 3.11, onderdeel b, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 
Drenthe 2016 (SVNL 2016); 
 
overwegende dat er vertraging is ontstaan bij het invoeren van de regelgeving van het GLB en dat daarom 
een langere termijn voor het doen van de opgave van de beheeractiviteiten voor het beheerjaar 2023 
noodzakelijk is. 
 
 
BESLUITEN:  
 
 

Artikel 1 
In afwijking van artikel 3.11, onderdeel b, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 
Drenthe 2016 dient de opgave van de beheeractiviteiten voor het beheerjaar 2023 uiterlijk op 15 mei 2023 
te zijn ingediend. 
 

Artikel 2 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad 
waarin zij wordt geplaatst. 
 

Artikel 3  
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 
ANLb. 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
Assen, 6 december 2022 
Kenmerk 5.1/2022001966 
 
Uitgegeven:  


