
U beheert bouwland in Zuid-
Limburg die ten zuiden van de 
doorgaande wegen Sittard-
Urmond en Sittard-Wehr ligt. Het 
bouwland mag niet in een 
probleemgebied liggen. U kunt 
subsidie aanvragen als u niet-
kerende grondbewerking toepast 
in combinatie met het gebruik 
van een bodembedekker.  
 

Wat is de vergoeding? 
U kunt voor de periode van 14 mei 
2008 tot en met 13 mei 2009 een 
aanvraag insturen. U kunt dan een 
vergoeding van € 50 per hectare, 
met een maximum van € 7500 per 
ondernemer per drie 
belastingjaren ontvangen.  
 

Voor welke grond kunt u de 
vergoeding aanvragen? 

U kunt de vergoeding krijgen voor 
bouwland dat ten zuiden van de 
doorgaande wegen van Sittard-
Urmond en Sittard-Wehr ligt. De 
grond mag niet in de 
probleemgebieden liggen zoals 
aangegeven in artikel 17 van de 
Subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer Limburg (landbouw 
met natuurlijke handicap). U vindt 
de kaart van de probleemgebieden 
in het betreffende gebied op 
www.minlnv.nl/loket en op 
www.limburg.nl/plattelandinuitvoe
ring.  
 

Voor wie? 
U kunt voor deze vergoeding in 
aanmerking komen als u: 
agrarisch ondernemer bent en 
grond heeft die ligt ten zuiden van 
de doorgaande wegen Sittard-
Urmond en Sittard-Wehr 
 

Wat zijn de overige 
voorwaarden? 

• U bent agrarisch ondernemer. 
Als agrarische ondernemer 
bent u actief op het gebied van 
de primaire productie van 
landbouwproducten. 

• U voert op de percelen 
waarvoor u subsidie aanvraagt 
niet-kerende grondbewerking 
uit. 

• Na de oogst zaait u een 
bodembedekker. 

• U ploegt de bodembedekker in 
het voorjaar niet onder. 

 
 
 
 

• U geeft een verklaring af over 
de hoeveelheid de-
minimissteun die u krijgt 
tijdens het belastingjaar 
waarop de aanvraag 
betrekking heeft en de twee 
voorafgaande belastingjaren. 
Deze verklaring levert u in 
tweevoud aan. 

• U tekent de topografische kaart 
volledig en juist in. Deze kaart 
levert u eveneens in tweevoud 
aan.  

 

Wat is de–minimissteun? 
De de-minimissteun (de-
minimisverordening nr. 1535/2007) 
is landbouwsteun die niet hoeft 
aangemeld te worden bij de 
Europese Commissie. In de de-
minimisverordening heeft de 
Europese commissie verklaard dat 
steunmaatregelen tot een 
bepaalde drempel niet als 
staatssteun aan de Europese 
Commissie gemeld hoeft te 
worden. Voor Nederland is deze 
drempel gesteld op een bedrag van  
€ 7.500. Dit bedrag geldt per 
onderneming over een periode van 
drie belastingjaren. 
 

Hoe aanvragen? 
Voldoet u aan de voorwaarden en 
wilt u de vergoeding aanvragen? 
Dan kunt u bij Het LNV-Loket een 
kaart en een aanvraagformulier 
bestellen. Het formulier is ook te 
downloaden vanaf 
www.minlnv.nl/loket onder 
subsidie, natuur en 
Erosiebestrijding Zuid-Limburg. 
Deze kunt u insturen vanaf 14 april 
2008. Zorg ervoor dat wij uiterlijk 
13 mei 2008 uw volledige aanvraag 
hebben ontvangen, inclusief de 
bijlagen. Dienst Regelingen voert 
de regeling namens Gedeputeerd 
Staten van Limburg uit. 
 

Beschikken 
Wij beoordelen uw aanvraag. Na 
goedkeuring ontvangt u voor 31 
december 2008 een beschikking.  
 

Controle 
Tijdens de vergoedingsperiode van 
14 mei 2008 tot en met 13 mei 2009 
moet u voldoen aan de 
voorwaarden van de regeling. De 
Provincie Limburg controleert 
hierop vanaf het moment dat de 
aanvraag is ingediend. 
 

 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.minlnv.nl/loket onder 
Subsidies, natuur , 
erosiebestrijding. U kunt ook 
bellen met Het LNV-Loket: 0800 – 
22 333 22 (op werkdagen tussen 
8.30 en 16.30 uur).  
 
Dienst Regelingen is een 
uitvoeringsorganisatie die 
regelingen en wetten uitvoert voor 
rijks- en provinciale overheden, 
zoals: 
• EU-regelingen, verordeningen 

en verplichtingen, 
• de identificatie en registratie 

van percelen, dieren en 
relaties, 

• vergunningen en ontheffingen 
voor het landelijk gebied, 

• regelingen rond het 
mestbeleid, 

• nationale subsidieregelingen, 
• regelingen rond het 

plattelandsontwikkelingsbeleid 
 
Dienst Regelingen is betrokken bij 
crisisbestrijding. Ook werkt zij 
steeds vaker voor andere (semi-) 
overheidsorganisaties. 
 
Deze folder is informatief. 
U kunt er geen rechten aan 
ontlenen. 
 
De oorspronkelijke tekst van 
Subsidieregeling niet-kerende 
grondbewerking Zuid-Limburg 
vindt u op www.minlnv.nl/loket 
onder Subsidies, natuur , 
erosiebestrijding en op 
www.limburg.nl/plattelandinuitvoe
ring 
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