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Betreft: Verzoekschrift 1150/2009, ingediend door Thomas Garner (Duitse 
nationaliteit), over eventuele EU-subsidies voor plattelandsontwikkeling voor 
gemengde fruitboomgaarden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Gemengde fruitboomgaarden zijn kenmerkend voor de zuidelijke regio’s van het Germaanse 
taalgebied en worden beschouwd als van bijzonder belang voor de biodiversiteit, bescherming 
van de natuur en een aantrekkelijk landschap. Indiener beheert een dergelijke gemengde 
fruitboomgaard en is van oordeel dat hij in aanmerking zou kunnen komen voor een EU-
subsidie in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling. Echter, wanneer hij 
hierover contact opneemt met de autoriteiten in de regio, wordt hij afgescheept. Indiener 
vraagt om verduidelijking in deze kwestie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener bewerkt een kleine gemengde fruitboomgaard en zou graag financiële ondersteuning 
krijgen via het programma voor plattelandsontwikkeling van de Duitse deelstaat Beieren. Een 
verzoek van indiener om steun is afgewezen door de Beierse overheid omdat hij een gebied 
bebouwt dat kleiner is dan 3 ha. 

Indiener laat bovendien doorschemeren dat de Beierse gemeenten (Bayerische Kommunen) en 
deelnemersgroepen (Teilnehmergemeinschaften) 1 000 euro in totaal ontvangen voor de eerste 
bebouwing van fruitboomgaarden in de eerste 10 jaar, maar dat er slechts 15 euro beschikbaar 
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is voor steun aan de boer.

Over het algemeen is het krachtens Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) mogelijk steun te verlenen voor fruitboomgaarden op basis van verschillende 
maatregelen en condities, afhankelijk van de omstandigheden in de desbetreffende zaak en het 
type begunstigde, namelijk ruilverkaveling (code 125), agrarisch  milieu (code AEM 214), en
dorpsvernieuwing resp. behoud en bevordering van cultureel erfgoed (codes 322 en 323). 

In verband met het brede scala aan in aanmerking komende steunmaatregelen is het de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten – in Duitsland van de deelstaat – te beslissen welke van 
deze maatregelen in het geregionaliseerde programma voor plattelandsontwikkeling 
aangeboden worden en wat de precieze voorwaarden daarvoor zijn, zo lang als deze in 
overeenstemming zijn met de Europese  Verordeningen. 

Voor een landbouwer zijn via het Beierse programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 
de onderstaande steunmaatregelen mogelijk.

a) Maatregel 214 – programma voor cultuur en landschap: onderhoudsmaatregelen 
voor fruitboomgaarden – 5 euro per boom, max. 500 euro per ha.
Voorwaarde: bewerking van een gebied van ten minste 3 hectare.

b) Maatregel 214 – programma voor natuurbescherming: onderhoud van bergweiden en 
gewone weiden met fruitboomgaarden –  6 euro per boom, max. 600 euro per ha.
Voorwaarde: speciale biotopen van ten minste 0,3 hectare.

c) Behoud en bevordering van cultureel erfgoed (code 323): speciale maatregelen om 
de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen – 100 procent van de in aanmerking 
komende kosten voor particuliere projecten. 
Voorwaarden: bijzondere gebieden zoals gebieden met een hoge natuurwaarde en 
biotopen voor bedreigde planten.

Voor Bayerische Kommunen en Teilnehmergemeinschaften en andere publieke organen zijn 
via het Beierse programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 de onderstaande 
steunmaatregelen mogelijk. 

a) Ruilverkaveling (code 125): onderhoudsmaatregelen en eerste bebouwing van 
fruitboomgaarden als deel van een algemeen project overeenkomstig de Duitse 
ruilverkavelingswet – max. 75 procent van de in aanmerking komende kosten.
b) Dorpsvernieuwing (code 322): maatregelen voor handhaving en verbetering van het 
milieu – max. 100 procent van de in aanmerking komende kosten.
c) Behoud en bevordering van cultureel erfgoed (code 323): speciale maatregelen om 
de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen –  50 procent van de in aanmerking 
komende kosten voor particuliere projecten. 

Volgens de door de Commissie ontvangen informatie en aannemende dat indiener geen gebied 
met hoge natuurwaarde zoals een biotoop bewerkt, lijkt het erop dat hij in principe alleen in 
aanmerking zou kunnen komen voor steun via de agri-milieumaatregel 214 van het KULAP-
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programma, maar dat hij niet aan de voorwaarde van het onder verantwoordelijkheid van de 
Beierse overheid opgestelde Beierse programma voor plattelandsontwikkeling voldoet om ten 
minste 3 hectare te bewerken. 

Wat de andere klacht betreft, die te maken heeft met financiële steun van de Commissie aan 
Kommunen en Teilnehmergemeinschaften, ziet de Commissie geen verband met EU-
verordeningen of het Beierse programma voor plattelandsontwikkeling. 

Mocht indiener aanvullende informatie nodig hebben, dan kan hij zich wenden tot de 
beheersautoriteit die verantwoordelijk is voor het programma voor plattelandsontwikkeling in 
Beieren, het Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Ludwigstraße 2, 80539 München, tel. 0049-89-2182-0.


