
Met ingang van april 2013 heeft de provincie Gelderland een 
nieuwe regeling voor landschap vastgesteld. 
Deze regeling is de opvolger van de GPL (Gemeentelijke 
Plannen Landschapsonderhoud) en geeft subsidie op het 
gebied van landschap, natuur en plattelandsontwikkeling. 
Gemeentes moeten een 4-jarenplan bij de provincie 
Gelderland indienen, waarin onderstaande zaken gebundeld 
aangevraagd kunnen worden.

Vanuit deze regeling kan er subsidie verkregen worden 
op de hieronder genoemde activiteiten. Hierbij moet 
bij de verschillende onderdelen voldaan worden aan de 
voorwaarden van de provincie en vraagt de gemeente een 
eigen bijdrage van 20%.

•   Aanleg en herstel van bestaande landschapselementen en 
cultuurhistorische landschapselementen (bv. steilranden), 
niet op erven of in tuinen. De nieuw aan te leggen 
houtopstand moet minimaal10 are worden. Herstel van 
landschapselementen betekent bv. dat een raster van de 
bomen verwijderd wordt, een bosrand een fraaie opbouw 
krijgt of een houtsingel weer opnieuw wordt ingeplant. Het 
afzetten van een houtsingel of houtwal wordt niet meer 
gesubsidieerd. 

•   Aanleg en onderhoud van poelen van minimaal 3 are, mits 
gelegen in een gebied met grondwatertrap 3 of ondieper.

•   Aanleg en onderhoud van hagen en heggen en 
onderhoud aan klein historisch water voor zover deze 
als identiteitsbepalend element zijn aangemerkt in het 
gemeentelijk landschapsbeeld en buiten de Ecologische 
HoofdStructuur liggen.

•   Onderhoud van lanen ouder dan 60 jaar gelegen op 
landgoederen.

•   Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke 
onverharde paden.

•   Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en 
aanleg van eenvoudige houten loopbruggen in openbaar 
toegankelijke routes wanneer de oorspronkelijke brug 
verdwenen is.

•   Educatieve voorlichting gericht op onderwijs, 
burgerparticipatie en het vergroten van de 
maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.

Vanuit Haarts Belang willen we graag de belangstelling en 
behoefte peilen van de bewoners van het buitengebied 
van de Haart, voor de aanleg en/of herstel van diverse 
landschapselementen of andere zaken zoals hierboven 
genoemd. Deze ideeën willen we, evtentueel in 
samenwerking met de PAN, uitwerken en waar mogelijk tot 
uitvoering brengen.

De gemeente Aalten dient de aanvraag bij de provincie 
Gelderland in, waarna zij haar goedkeuring moet geven.  
Na deze goedkeuring kunnen de projecten uitgevoerd 
worden. (Wij hopen daar in het a.s. winterseizoen mee te 
kunnen beginnen.)

Subsidiemogelijkheden  
voor landschap en natuur
Inventarisatie landschappelijke projecten via Regels Subsidieverstrekking  
Landschap Gelderland (RSLG) van de provincie Gelderland

Middels deze flyer kunt u aangeven of u belangstelling hebt 
 voor de aanleg en/of herstel van (een)
landschapselement(en).  

U kunt hierbij 
denken aan:
houtsingels  
variërend van 
3 tot 10 meter 
breed,  

elzensingels,

knotbomen 
(min. 20 stuks), 

meidoorn- en/of struweelhagen

lanen, 

hoogstamboomgaard 
(minimaal15 stuks
inclusief bestaande) 

poel, 

H-B
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Solitaire bomen aanplant of bescherming 

Maatregelen ter bevordering van bijen en hommels 
(denk aan aanplant of inzaai van drachtplanten zowel 
houtige als kruidige soorten).

In veel gevallen is het goed een raster van gekloofde 
eikenpalen te plaatsen om het landschapselement veilig te 
stellen voor met name vee. In sommige gevallen zou dit ook 
met subsidie uitgevoerd kunnen worden.

Als u andere ideeën heeft, deze kunt u hieronder ook 
aangeven, ze zijn altijd welkom!

Lever deze antwoordstrook voor 1 augustus in bij een van de 
bestuursleden van Haarts Belang.

Naam :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Tel.nr. :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Email :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Opmerking :  ...............................................................................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................................................................
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