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INFORMATIE OVER TOE TE VOEGEN BIJLAGEN 
 
Afhankelijk van het doel waarvoor u het formulier invult (het doen van een nieuwe 
subsidieaanvraag of het uitbreiden van een lopende aanvraag), moet u op het einde van het 
formulier een aantal documenten uploaden als bijlage bij het formulier. In dit document geven wij 
u een overzicht van die bijlagen. 
 
Hoewel u uw formulier tijdens het invullen tijdelijk kunt opslaan en bewaren, is het toch aan te 
raden om alle benodigde bijlagen al klaar te hebben, wanneer u het formulier gaat invullen. 
 
Geef uw bijlagen a.u.b. duidelijke bestandsnamen. 
 
 
 
 
 

Bijlagen bij een nieuwe gebiedsaanvraag 
 
Rechtsgeldige volmacht 
Als u het formulier invult namens een ander, dan moet u een rechtsgeldige volmacht daartoe 
meesturen als bijlage. 
 
 
kopie 'Certificaat collectief agrarisch natuurbeheer' of  
kopie van uw aanvraag tot certificering collectief agrarisch natuurbeheer 
Als u in het bezit bent van een SNL-certificaat collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
dan moet u hiervan een kopie toevoegen. Stuur in elk ander geval een kopie van uw aanvraag tot 
certificering mee. 
 
 
Beheeroppervlakte per (deel van) leefgebied 
In het formulier kunt u tot 5 (delen van) leefgebieden (waaronder ook begrepen de categorie 
water) vermelden waarvoor subsidie aanvraagt. Als u subsidie aanvraagt voor meer dan 5 
gebieden dan moet u hiervan een opsomming maken in een aparte bijlage.  
Maak in de bijlage een tabel met de volgende kolommen: 
 
Leefgebied / 
categorie water 
 

 
Deelgebied 

 
Minimum  
aantal hectares 

 
Maximum 
aantal hectares 

 
Begrote kosten 
voor hele 
subsidieperiode 
 

 
Gemiddeld 
bedrag per 
hectare per jaar 
 

 
 

     

 
Geef per leefgebied en/of deel van het leefgebied het minimum en maximum aantal hectares aan 
waarvoor beheer wordt uitgevoerd en tegen welke kosten dit gebeurt.  
Geef verder het gemiddelde bedrag per hectare aan. Onderbouw ook hoe u tot het gemiddelde 
bedrag per hectare bent gekomen. 
Let op: Het verschil tussen het minimum en maximum aantal hectares is maximaal 15%. 
 



Pagina 2 van 6 

 
 
Kostenonderbouwing 
U moet als bijlage een begroting toevoegen. Onderbouw in deze bijlage hoe het collectief aan een 
bepaald gemiddeld bedrag per hectare is gekomen. 
 
 
Projectomschrijving 
In het formulier kunt u tot 5 (delen van) leefgebieden (waaronder ook begrepen de categorie 
water) een projectomschrijving maken. Als u voor meer dan 5 gebieden een projectbeschrijving 
wilt maken, dan moet u dat in een bijlage doen.  
Maak in de bijlage een tabel met de volgende kolommen: 
 
Leefgebied / categorie 
water of deelgebied 
 

 
Beheertype(n) 

 
Beheerfunctie(s) 
(bij voorkeur aangeduid 
in %) 
 

 
Cluster(s) van 
beheeractiviteiten 

    
 
Beschrijf per (deel van een) leefgebied en voor de categorie water hoe u invulling geeft aan het 
beheer in het gebied. Vermeld hierbij welk(e) beheerfuncties en cluster(s) van beheeractiviteiten 
u inzet. Baseer u bij het invullen van de tabel op het detailniveau van paragraaf 4.5 van het 
provinciale Natuurbeheerplan. 
 
 
Onderbouwing doelrealisatie 
Onderbouw in een aparte bijlage waarom het agrarisch collectief voor deze invulling kiest, hoe deze 
invulling de doelrealisatie mogelijk maakt en hoe deze rekening houdt met de landbouwpraktijk in het 
gebied. Neem in de beschrijving van de doelrealisatie in ieder geval op: 
• Voor welke soorten of soortgroepen van internationaal belang en/of waterdoelen zet het collectief 

zich per leefgebied in? Met andere woorden: op welke doelsoorten is de gebiedsaanvraag gericht? 
• Welke beheerfuncties hebben de soorten nodig en in welke verhouding (in percentages)? Licht toe 

welke beheerfuncties al in het gebied aanwezig zijn en welke functies nog ondersteuning met 
beheer vragen. Beschrijf ook hoe dit zich verhoudt tot de aanwezige landschapselementen. 

• Hoe zijn de (a)biotische omstandigheden (bijv. waterkwaliteit, openheid, structuur singels) van het 
gebied en wat zijn de gewenste/noodzakelijke omstandigheden? Zijn deze omstandigheden met 
beheer te verbeteren? Beschrijf daarbij ook de belangrijkste knelpunten voor het overleven van de 
soort(en) en soortgroepen en eventuele knelpunten in relatie tot de benodigde beheerfuncties. 

• Beschrijf welke beheeractiviteiten en/of inrichtingsmaatregelen het collectief gaat nemen om het 
leefgebied voor de soorten te verbeteren. Onderbouw waarom gekozen is voor deze 
beheeractiviteiten.  

• Beschrijf de dekkingsgraad van het beheer (de verhouding tussen het aantal aangevraagde 
hectares beheer en het totale aantal hectares leefgebied voor dat deel van de aanvraag) en de 
ruimtelijke samenhang 

• Beschrijf de variatie / mozaïek in het beheer (de verhouding tussen de verschillende beheerfuncties 
per leefgebied)  

• Hoeveel verschillende vormen van beheer past het collectief toe?  
Voor welke clusters van beheeractiviteiten vraagt het collectief subsidie aan? Of (als geen clusters 
van beheeractiviteiten worden aangevraagd) voor hoeveel beheerfuncties per leefgebied ten 
opzichte van het maximaal mogelijke aantal functies in het Natuurbeheerplan vraagt het collectief 
subsidie aan? 

• Wat is de intensiteit oftewel de zwaarte van het aangevraagde beheer?  
• Wat de ambitie per (deel van het) leefgebied en de categorie water is: wat wil het agrarisch 

collectief in deze zesjarige beheerperiode bereiken en wat wil het collectief op de langere termijn 
bereiken? Kan snel voldoende kwaliteit in de verschillende delen van het leefgebied worden 
verkregen? En in welke mate?  
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• Beschrijf hoe de criteria voor doelmatigheid (de omvang van een gebied en de concentratie van het 
beheer daarbinnen) uit het Natuurbeheerplan zijn vertaald naar de beheerstrategie van het gebied 
en de gebiedsaanvraag. Onderbouw daarbij ook hoe knelpunten in het beheer in de 
gebiedsaanvraag zijn uitgewerkt. 

• Hoe het collectief rekening heeft gehouden met de aanwezige typen landbouwbedrijfsvoering in het 
werkgebied in relatie tot de uitwerking van de beheeractiviteiten in de gebiedsaanvraag. 

• Welke verbindingen het agrarisch collectief met de aanwezige natuurgebieden legt en met ander 
lopend beheer ((agrarische) natuur, landschap, water). 

• Welke afspraken het collectief heeft gemaakt met andere gebiedspartijen (zoals waterschappen en 
beheerders van natuurgebieden) over de uitvoering van de gebiedsaanvraag en het verbeteren van 
de leefgebieden. 

• Welke koppelingen het agrarisch collectief legt met andere doelen zoals landschap en water. 
 
 
Topografische kaart(en) agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Lever een of meerdere digitale topografische kaarten aan waarop de buitengrenzen zijn 
aangegeven van de leefgebieden en/of de deelgebieden waarop de gebiedsaanvraag betrekking 
heeft.  
Let op: als er sprake is van deelgebieden in het Natuurbeheerplan van uw provincie en/of in het 
werkgebied van het collectief, lever dan een kaart aan waarop de deelgebieden zijn weergegeven. 
De kaart geeft dus een indicatie aan van het gebied waarvoor het agrarisch collectief subsidie 
aanvraagt. De digitale kaart moet voldoen aan de specificaties van het Informatiemodel Natuur 
(IMNA), dat de uitwisselstandaard voor SNL-informatie bevat.   
Let op: het Natuurbeheerplan is de onderlaag voor de topografische kaart en is dus leidend als 
basis voor de subsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen bij uitbreiding gebiedsaanvraag 
 
Rechtsgeldige volmacht 
Als u het formulier invult namens een ander, dan moet u een rechtsgeldige volmacht daartoe 
meesturen als bijlage. 
 
 
Uittreksel Kamer van Koophandel  
Als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collectief is gewijzigd sinds de gebiedsaanvraag 
waarvoor u nu een uitbreiding doet, dan moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
meesturen. 
 
 
HUIDIGE beheeroppervlakte per (deel van) leefgebied die gewijzigd moet worden 
ALLEEN toe te voegen als bijlage als: 

1. u méér dan 5 regel(s) van uw lopende subsidiebeschikking wilt wijzigen (u kunt tot 5 regels 
aangeven in het formulier zelf) 

2. de wijziging gaat om meer dan alleen een nieuw (deel van een) leefgebied (waaronder ook 
water) aan uw lopende beschikking toevoegen. 
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Maak in de bijlage een tabel met de volgende kolommen: 
 
Leefgebied / 
categorie water 
 

 
Deelgebied 

 
Minimum  
aantal hectares 

 
Maximum 
aantal hectares 

 
Begrote kosten 
voor hele 
subsidieperiode 
 

 
Gemiddeld 
bedrag per 
hectare per jaar 
 

 
 

     

 
Geef in de tabel aan welke regel(s) van uw lopende subsidiebeschikking u wilt wijzigen. Neem 
daarvoor exact die gegevens over die in uw beschikking staan bij dat leefgebied of deel van 
leefgebied. 
 
 
GEWIJZIGDE beheeroppervlakte per (deel van) leefgebied 
ALLEEN toe te voegen als bijlage als u méér dan 5 regel(s) van uw lopende subsidiebeschikking 
wilt wijzigen (u kunt tot 5 regels in het formulier zelf aangeven) 
 
Geef hier per leefgebied en/of deel van het leefgebied het (vergrote) minimum en maximum 
aantal hectares aan waarvoor beheer wordt uitgevoerd en tegen welke kosten dit gebeurt.  
Geef ook het (gewijzigde) gemiddelde bedrag per hectare aan.  
Vraagt u uitbreiding van uw subsidie aan vanwege het toevoegen van een nieuw (deel van een) 
leefgebied? Dan geeft u hier aan om welk leefgebied het gaat, voor welk minimum en  maximum 
aantal hectares beheer wordt uitgevoerd en tegen welke kosten dit gebeurt. 
 
 
Kostenonderbouwing 
Onderbouw de gewijzigde beheeroppervlakte in een aparte bijlage (begroting). Dit doet u alleen 
voor de (delen van) leefgebieden waarvoor u een uitbreiding van de subsidie aanvraagt en 
waarvan de gegevens dus afwijken t.o.v. de beschikking die wij eerder aan u hebben afgegeven. 
Geef ook aan welke gevolgen dit heeft voor de eerder gegeven projectomschrijving en 
doelrealisatie. 
Let op: Bij de rekenregels in de toelichting op het formulier ziet u hoe u het minimum en 
maximum aantal hectares en de begrote kosten exact berekent en doorrekent.   
 
Voeg een kostenonderbouwing toe waarin u toelicht hoe u aan het (hogere) maximum aantal 
hectares per (delen van) leefgebied(en) bent gekomen.  
Wijkt het gemiddelde bedrag per hectare af van het gemiddelde bedrag per hectare zoals dat in 
uw beschikking staat? Onderbouw dan ook hoe u tot het nieuwe gemiddelde bedrag per hectare 
bent gekomen. 
 
 
Projectomschrijving 
ALLEEN als bijlage meesturen als er méér dan 5 uitbreidingen zijn (tot 5 uitbreidingen kunnen in 
het formulier zelf worden beschreven) 
 
Maak in de bijlage een tabel met de volgende kolommen: 
 
Leefgebied / categorie 
water of deelgebied 
 

 
Beheertype(n) 

 
Beheerfunctie(s) 
(bij voorkeur aangeduid 
in %) 
 

 
Cluster(s) van 
beheeractiviteiten 
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Invullen voor de (delen van) leefgebieden waarvoor de uitbreiding geldt en alleen als de 
projectomschrijving wijzigt t.o.v. de eerder afgegeven beschikking. 
 
Let op: bij een uitbreidingsaanvraag voor een nieuw (deel van een) leefgebied, is dit onderdeel 
verplicht.  
 
Beschrijf per (deel van een) leefgebied en voor de categorie water hoe u invulling geeft aan het 
beheer in het gebied. Vermeld hierbij welk(e) beheerfuncties en cluster(s) van beheeractiviteiten 
u inzet. Dit doet u alleen als dit wijzigt t.o.v. de beschrijving die u heeft opgegeven bij de 
oorspronkelijke beschikking. Baseer u bij het invullen van de tabel op het detailniveau van 
paragraaf 4.5 van het provinciale Natuurbeheerplan. 
 
 
Onderbouwing doelrealisatie 
Beschrijf uw ambitie voor de realisatie van de beleidsdoelen die zijn benoemd in het 
Natuurbeheerplan van uw provincie (als resultaat van het gebiedsproces). Onderbouw waarom het 
agrarisch collectief voor deze invulling kiest, hoe deze invulling de doelrealisatie mogelijk maakt en hoe 
deze rekening houdt met de landbouwpraktijk in het gebied. Neem in de beschrijving van de 
doelrealisatie in ieder geval op: 
• Voor welke soorten of soortgroepen van internationaal belang en/of waterdoelen zet het collectief 

zich per leefgebied in? Met andere woorden: op welke doelsoorten is de gebiedsaanvraag gericht? 
• Welke beheerfuncties hebben de soorten nodig en in welke verhouding (in percentages)? Licht toe 

welke beheerfuncties al in het gebied aanwezig zijn en welke functies nog ondersteuning met 
beheer vragen. Beschrijf ook hoe dit zich verhoudt tot de aanwezige landschapselementen. 

• Hoe zijn de (a)biotische omstandigheden (bijv. waterkwaliteit, openheid, structuur singels) van het 
gebied en wat zijn de gewenste/noodzakelijke omstandigheden? Zijn deze omstandigheden met 
beheer te verbeteren? Beschrijf daarbij ook de belangrijkste knelpunten voor het overleven van de 
soort(en) en soortgroepen en eventuele knelpunten in relatie tot de benodigde beheerfuncties. 

• Beschrijf welke beheeractiviteiten en/of inrichtingsmaatregelen het collectief gaat nemen om het 
leefgebied voor de soorten te verbeteren. Onderbouw waarom gekozen is voor deze 
beheeractiviteiten.  

• Beschrijf de dekkingsgraad van het beheer (de verhouding tussen het aantal aangevraagde 
hectares beheer en het totale aantal hectares leefgebied voor dat deel van de aanvraag) en de 
ruimtelijke samenhang 

• Beschrijf de variatie / mozaïek in het beheer (de verhouding tussen de verschillende beheerfuncties 
per leefgebied)  

• Hoeveel verschillende vormen van beheer past het collectief toe?  
Voor welke clusters van beheeractiviteiten vraagt het collectief subsidie aan? Of (als geen clusters 
van beheeractiviteiten worden aangevraagd) voor hoeveel beheerfuncties per leefgebied ten 
opzichte van het maximaal mogelijke aantal functies in het Natuurbeheerplan vraagt het collectief 
subsidie aan? 

• Wat is de intensiteit oftewel de zwaarte van het aangevraagde beheer?  
• Wat de ambitie per (deel van het) leefgebied en de categorie water is: wat wil het agrarisch 

collectief in deze zesjarige beheerperiode bereiken en wat wil het collectief op de langere termijn 
bereiken? Kan snel voldoende kwaliteit in de verschillende delen van het leefgebied worden 
verkregen? En in welke mate?  

• Beschrijf hoe de criteria voor doelmatigheid (de omvang van een gebied en de concentratie van het 
beheer daarbinnen) uit het Natuurbeheerplan zijn vertaald naar de beheerstrategie van het gebied 
en de gebiedsaanvraag. Onderbouw daarbij ook hoe knelpunten in het beheer in de 
gebiedsaanvraag zijn uitgewerkt. 

• Hoe het collectief rekening heeft gehouden met de aanwezige typen landbouwbedrijfsvoering in het 
werkgebied in relatie tot de uitwerking van de beheeractiviteiten in de gebiedsaanvraag. 

• Welke verbindingen het agrarisch collectief met de aanwezige natuurgebieden legt en met ander 
lopend beheer ((agrarische) natuur, landschap, water). 

• Welke afspraken het collectief heeft gemaakt met andere gebiedspartijen (zoals waterschappen en 
beheerders van natuurgebieden) over de uitvoering van de gebiedsaanvraag en het verbeteren van 
de leefgebieden. 
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• Welke koppelingen het agrarisch collectief legt met andere doelen zoals landschap en water. 
 
 
Topografische kaart(en) agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Lever een of meerdere digitale topografische kaarten aan waarop de buitengrenzen zijn 
aangegeven van de leefgebieden en/of de deelgebieden waarop de aanvraag betrekking heeft.  
Let op: als er sprake is van deelgebieden in het Natuurbeheerplan van uw provincie en/of in het 
werkgebied van het collectief, lever dan een kaart aan waarop de deelgebieden zijn weergegeven. 
De kaart geeft dus een indicatie aan van het gebied waarvoor het agrarisch collectief subsidie 
aanvraagt.  
 
Let op: het Natuurbeheerplan is de onderlaag voor de topografische kaart en is dus leidend als 
basis voor de subsidie. 
 
 
 


