Toelichting bij Uitbreiding gebiedsaanvraag
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
Aanvraagperiode 2018
A1/A2. Gegevens rechtspersoon en gemachtigde
 De uitbreiding op de gebiedsaanvraag moet worden aangevraagd en ondertekend
door de rechtsvertegenwoordiger(s) van het agrarisch collectief.
 Is sprake van een machtiging? Dan stuurt u een onderbouwing mee waaruit de
rechtsgeldigheid van de machtiging blijkt; de machtiging moet statutair geregeld zijn.
 Zaaknummer RVO.nl: vermeld het zaaknummer dat u (via de provincie en/of SCANGIS) van RVO.nl heeft ontvangen. Dit nummer gebruikt u ook bij het opgeven en
wijzigen van het jaarlijks beheer.
 Een aantal gegevens hoeft u alleen in te vullen als deze afwijken ten opzichte van de
lopende gebiedsaanvraag voor het ANLb en de beschikking daarop.
B. Redenen voor uitbreiding gebiedsaanvraag
U kunt om verschillende redenen een uitbreiding van uw bestaande subsidieverlening
voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aanvragen.
Dit kan als:
1. U een nieuw (deel van een) leefgebied wilt toevoegen aan de subsidieverlening;
u vraagt bijvoorbeeld vanaf 2018 ook subsidie aan voor waterbeheer.
2. U een of meerdere nieuwe (delen van een) leefgebieden wilt toevoegen aan de
subsidieverlening en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wilt aanpassen.
3. U het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wilt
ophogen, waarbij het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied hetzelfde blijft.
4. U het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wilt aanpassen, terwijl het minimum
en maximum aantal hectares voor het (deel van het) leefgebied gelijk blijft aan het
aantal hectares dat in de eerdere beschikking staat.
5. U het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wilt
ophogen en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wilt aanpassen.
6. U het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wilt
ophogen en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wilt verlagen. In dit geval
wilt u meer beheer uitvoeren tegen lagere kosten.
C. Beheeroppervlakte per (deel van een) leefgebied en kostenonderbouwing
 Paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan van de provincie bepaalt of in de tabel bij
onderdeel C deelgebieden opgenomen moeten worden. Als in het Natuurbeheerplan
van de provincie in paragraaf 4.5 deelgebieden zijn onderscheiden met eigen criteria,
dan moeten deze deelgebieden in deze kolom als zodanig terugkomen.
 Kolommen “Minimum aantal hectares en maximum aantal hectares” tabel C.1;
het gaat hier om de hectares per leefgebied, deelgebied of de categorie water die
gelden voor de hele zesjarige subsidieperiode, en als zodanig zijn opgenomen in de
(her)beschikking op de gebiedsaanvraag. De ruimte tussen het minimum en
maximum aantal aangevraagde hectares is de bandbreedte voor de te beheren
oppervlakte tijdens de zesjarige subsidieperiode. Het collectief mag tijdens de
subsidieperiode niet minder beheer uitvoeren dan het minimum aantal hectares.
Anders kan een boete volgen.
 Kolom “Begrote kosten”; het gaat hier om de begrote kosten voor hele
subsidieperiode van 6 jaar. Bij de toelichting op onderdeel C2. staat een
verduidelijkend rekenvoorbeeld voor de kostenberekening.
C1. Beheeroppervlakte per (deel) leefgebied uit de huidige beschikking

Wilt u de subsidieverlening uitbreiden? Dan geeft u in de tabel bij C1. aan welke regel(s)
van uw vigerende / lopende subsidiebeschikking (2016 of 2017) u wilt wijzigen. U neemt
daarvoor exact die gegevens over die in uw (her)beschikking staan bij dat leefgebied of
deel van leefgebied.
Wilt u alleen een nieuw (deel van een) leefgebied toevoegen aan de lopende
subsidiebeschikking? Dan hoeft u de tabel niet in te vullen.
C2. Gewijzigde beheeroppervlakte per (deel van) leefgebied
Bij onderdeel C2. geeft u per (deel van een) leefgebied dat u wilt uitbreiden, het
(grotere) minimum en maximum aantal hectares aan waarvoor beheer wordt uitgevoerd
en tegen welke kosten dit gebeurt. U geeft dus ook het (aangepaste) gemiddelde bedrag
per hectare aan. De onderdelen van de beschikking op de gebiedsaanvraag die u niet wilt
wijzigen, hoeft u hier niet te vermelden.
Wilt u de lopende subsidie uitbreiden met een nieuw (deel van een) leefgebied, dan geeft
u hier aan om welk leefgebied het gaat en u vermeldt het minimum en maximum aantal
hectares aan waarvoor beheer wordt uitgevoerd en tegen welke kosten dit gebeurt.
Een verduidelijkend rekenvoorbeeld:
In beschikking 2016 gebiedsaanvraag voor leefgebied x:
o Minimum aantal hectares = 817.65
o Maximum aantal hectares = 940,30
o Gemiddelde hectare bedrag = € 345,25
Het collectief vroeg voor 2017 bij de uitbreiding op de gebiedsaanvraag het volgende
aan:
o Minimum aantal hectares = 870,17
o Maximum aantal hectares = 1000,69 (870,17 x 1,15 = som afronden naar
beneden op 2 decimalen) Door naar beneden af te ronden, voorkomt u dat er
meer dan 115% berekend wordt.
o

Gemiddelde hectareprijs = € 351,27

Let op: rond de minimale en maximale omvang af op 2 decimalen achter de komma.
In de subsidiebeschikking wordt voor de uitbreiding 2017 het volgende vastgelegd:
o
o
o

Min = 870,17 hectare
Max = 1000,69 hectare
Gemiddelde hectareprijs = € 351,27

Het maximum subsidiebedrag per jaar = € 351.512,38 (1000,69 ha x € 351,27 = €
351.512,38 (€ 351.512,376 afronden op 2 decimalen conform reguliere afrondingsregels)
Het collectief vraagt voor 2018 bij de uitbreiding op de gebiedsaanvraag het volgende
aan:
o Minimum aantal hectares = 900,21 hectare
o Maximum aantal hectares = 1035,24 (900.21 x 1.15 = som afronden naar
beneden op 2 decimalen) Door naar beneden af te ronden, voorkomt u dat er
meer dan 115% berekend wordt.
o

Gemiddelde hectareprijs = € 360,29

Let op: rond de minimale en maximale omvang af op 2 decimalen achter de komma.

In de subsidiebeschikking wordt voor de uitbreiding 2018 het volgende vastgelegd:
o
o
o

Min = 900,21 hectare
Max = 1035,24 hectare
Gemiddelde hectareprijs = € 360,29

Het maximum subsidiebedrag per jaar = € 372.986,62 (1035,24 ha x € 360,29 = €
372.986,62 (€ 372.986,619 afronden op 2 decimalen conform reguliere afrondingsregels)
Op grond van de uitbreidingsaanvraag en de subsidiebeschikking mag het collectief dus
jaarlijks voor minimaal 900,21 hectare en maximaal 1035,24 hectare beheer uitvoeren.
Omdat de afgesproken hectareprijs € 360,29 is, is het maximaal te verlenen
subsidiebedrag voor de resterende subsidieperiode € 1.491.946,48
(1035,24ha * € 360,29 (afronden op 2 dec) * 4 jaar = € 1.491.946,48
Berekening subsidiebedrag uitbreiding = maximaal aantal hectares x gemiddeld bedrag =
som (afronden op 2 decimalen conform reguliere afrondingsregels) x 4.
De gemiddelde kosten per hectare leefgebied worden bepaald door de begrote kosten per
leefgebied te delen door 4 en dan door het maximum aantal hectares dat voor dat
leefgebied is aangevraagd.
Totale subsidie voor de zesjarige subsidieperiode (jaar 1 en 2 + de uitbreiding)
Het totale bedrag voor de hele zesjarige subsidieperiode wordt berekend door het nieuwe
jaarbedrag (van de uitbreiding) te vermenigvuldigen met 4 en hierbij het oude
jaarbedrag (conform de huidige subsidiebeschikking) van 2016 en 2017 op te tellen.
Een rekenvoorbeeld:
Op basis van de uitbreidingsaanvraag wordt aangevraagd:
1035,24 ha * € 360,29 (afronden op 2 dec) * 4jaar = € 1.491.946,48
In de beschikking van 2016stond als jaarbedrag:
940,30 ha * € 345,25 = € 324.638,58
In de beschikking van 2017 stond als jaarbedrag:
1000,69 ha * € 351,27 = € 351.512,38
Dan wordt het totale subsidiebedrag: € 324.638,58 + € 351.512,38 + € 1.491.946,48 =
€ 2.168.097,44
Let op: dit bedrag vult u in bij tabel C2 in de kolom ‘Totale begrote kosten voor
subsidieperiode obv de uitbreiding.
Kostenonderbouwing / kostenberekening
Voeg een begroting toe waaruit blijkt hoe het gemiddelde bedrag per hectare per jaar
berekend is en hoe u aan de begrote kosten per leefgebied of deelgebied bent gekomen.
Dit bedrag moet overeenkomen met het (nieuwe) jaarbedrag.
Let op: als het gemiddelde hectarebedrag niet wijzigt ten opzichte van de oorspronkelijke
beschikking, dan rekent u in de kostenonderbouwing uitsluitend met de nieuwe max.
De begroting moet minimaal aansluiten bij het gevraagde detailniveau in paragraaf 4.5
van het Natuurbeheerplan van de provincie. Het gevraagde detailniveau kan op het
niveau van beheerfuncties of clusters van beheeractiviteiten zijn.
Voorbeeld kostenonderbouwing leefgebied open grasland:

Het totale jaarbedrag van dit leefgebied komt overeen met het jaarbedrag van het
aangevraagde subsidiebedrag. Ook de hectares komen overeen met de aangevraagde
maximale hectares (hectares hoeven niet opgenomen te worden in de
kostenonderbouwing, maar als ze opgenomen zijn, moeten ze overeenkomen met de
aangevraagde hectares.)
C3. Check op openstellingsbesluit provincie
De uitbreidingen voor de leefgebieden die u met de uitbreidingsaanvraag aanvraagt,
mogen de subsidieplafonds voor deze leefgebieden in het Openstellingsbesluit van de
provincie niet overschrijden. De subsidieplafonds in het Openstellingsbesluit hebben
betrekking op de resterende subsidieperiode van 4 jaar (2018 t/m 2021).
Op basis van de eerder verleende subsidiebeschikking (voor het beheer vanaf 2016) had
u voor de hele subsidieperiode recht op het bedrag dat vermeld staat in tabel C1 in de
kolom ‘Beschikt bedrag voor hele subsidieperiode (6 jaar)’. In tabel C3 is jaarbedrag
2016 dit aangeduid X.
Op basis van de uitbreidingsaanvraag voor 2018, verandert het totale subsidiebedrag
voor de subsidieperiode in het bedrag dat u heeft ingevuld in de tabel C2 in de kolom
‘Totale begrote kosten voor de subsidieperiode obv de uitbreiding’. In tabel C3 is dit
aangeduid met het bedrag Y.
Voor ieder (te wijzigen) leefgebied mag het verschil tussen het reeds beschikte bedrag
en het totale aangevraagde bedrag voor de hele looptijd niet méér bedragen dan het
subsidieplafond uit het Openstellingsbesluit van de provincie. Belangrijk is dat de
uitbreidingsaanvraag hieraan voldoet. Zo voorkomt u dat de uitbreidingsaanvraag voor
(delen van) de leefgebieden wordt afgewezen.
Een voorbeeld:
In de beschikking van 2016 bedraagt voor een leefgebied het gemiddelde bedrag per
hectare per jaar € 100 en het maximaal aantal hectares is 200. Het beschikte bedrag op
basis van de huidige beschikking is dan: € 100 x 200 x 6 = € 120.000.
In de uitbreidingsaanvraag voor 2017 bedroeg voor ditzelfde leefgebied het gemiddelde
bedrag per hectare per jaar € 110 en het maximale aantal hectares 240.
€110 x 240 = € 26.400
In de uitbereidingsvraag voor 2018 bedraagt voor ditzelfde leefgebied het gemiddelde
bedrag per hectare per jaar € 120 en het maximale aantal hectares 260.
€120 x 260 x 4 jaar= € 124.800
De begrote kosten voor de subsidieperiode op basis van de uitbreiding bedragen dan in
tabel C2: € 120x 260 x 4
(= € 124.800) + € 100 x 200 x 1 (= € 20.000 (jaar 1 huidige beschikking)) + €110 x
240 1 = € 171.200

Nieuwe beschikking voor dit leefgebied =
Jaarbedrag 2016:
€ 20.000
Jaarbedrag 2017:
€ 26.400
Subsidiebedrag vanaf 2018:
€ 124.800
Subtotaal
€ 171.200 (Y)
Reeds beschikt
-/€ 152.000 (5 * € 26.400 + € 20.000) (X)
Uitbreidingsbedrag
€ 19.200 (Z)
D. Projectomschrijving en onderbouwing doelrealisatie
Bij onderdeel D zijn drie verschillende onderdelen te onderscheiden:
1. Tabel
Let op: het detailniveau van paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan van de provincie is
het detailniveau van de gebiedsaanvraag, uitbreidingsaanvraag en van de beschikking.
Baseert u zich bij het invullen van de tabel op het detailniveau van paragraaf 4.5 van het
provinciale Natuurbeheerplan.





Kolom “leefgebied/categorie water”; hier wordt een leefgebied of een deelgebied met
naam en/of nummer aangegeven.
Kolom “beheertypen”; als provincies in het Natuurbeheerplan in paragraaf 4.5 en op
de kaart beheertypen hebben aangegeven en begrensd, dan geeft u deze hier op.
Kolom “beheerfunctie(s)”; hier neemt u de in het Natuurbeheerplan in paragraaf 4.5
aangeduide beheerfuncties op. Wanneer provincies in het natuurbeheerplan in
paragraaf 4.5 percentages hebben opgenomen, dan neemt u deze hier ook op.
Kolom “Cluster(s) van beheeractiviteiten”; als in het natuurbeheerplan in paragraaf
4.5 clusters van beheeractiviteiten (met een bepaald percentage) staan, dan neemt u
deze hier ook op.

Wanneer voegt u een (aanvulling op) de projectomschrijving toe aan de
uitbreidingsaanvraag? Dit doet u als:



De projectomschrijving als gevolg van de uitbreiding veranderd ten opzichte van de
projectomschrijving bij de gebiedsaanvraag van 2016, dus ook als u subsidie
aanvraagt voor een nieuw (deel van een) leefgebied.
Als de provincie wijzigingen heeft doorgevoerd in paragraaf 4.3, 4.4 en/of 4.5 van het
provinciale Natuurbeheer die van invloed zijn op de uitbreidingsaanvraag.
Bijvoorbeeld:
- de provincie heeft de categorie water toegevoegd;
- er zijn vanaf 2018 aanvullende beheerfuncties en/of clusters van beheeractiviteiten
mogelijk voor (delen van) leefgebieden;
- er zijn provinciale doelen en/of doelsoorten toegevoegd.

2. Beschrijving van de doelen; uitwerking van paragraaf 4.3 en 4.4 uit het
provinciale natuurbeheerplan.
Bij de beschrijving van het project en de onderbouwing van de doelrealisatie is het van
belang dat u de volgende zaken omschrijft: de doelen, de huidige situatie, het gewenste
mozaïek en maatregelen, de ambitie voor samenwerking in het gebied en de synergie
met andere doelen (landschap en water).
Let op: bij een uitbreiding van een bestaande gebiedsaanvraag geeft u bij de
doelbeschrijving alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke
gebiedsaanvraag op. U past dus alleen die onderdelen van de projectomschrijving aan,

die wijzigen door de uitbreiding.






De beschrijving van de doelen moet zodanig zijn dat er een ecologische
onderbouwing wordt gegeven voor de keuzes die het collectief heeft gemaakt voor de
te beschermen doelsoorten en het voorgestelde beheer. Deze beschrijving vormt dé
basis voor de ecologische toets die de provincie uitvoert. Doet het collectief een
gebiedsaanvraag voor verschillende deelgebieden en zijn deze de deelgebieden
verschillend en krijgen ze een andere beheerinvulling? Dan moet u de
doelbeschrijving van de deelgebieden apart uitwerken. Als het om verschillende
deelgebieden gaat die vergelijkbaar zijn van aard en beheer, dan volstaat een
beschrijving voor alle deelgebieden samen.
Bij de beschrijving/onderbouwing is het van belang dat het collectief aangeeft hoe het
bij de uitwerking van het beheer rekening houdt met de omliggende natuurgebieden
en/of het bestaande agrarisch natuurbeheer. Hoe is het beoogde beheer hierop
afgestemd? En welke inrichtingsmaatregelen zijn eventueel gepland? De provincie
kan dan binnen deze totale context bekijken of de gebiedsaanvraag ecologisch
effectief is.
Is het onduidelijk voor het collectief wat de provincie exact verwacht ten aanzien van
de doelrealisatiebeschrijving? Neem dan contact op met de provinciale
contactpersoon. U vindt het overzicht van de provinciale contactpersonen op
www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact.

3. Tendercriteria
Wanneer is sprake van tendering?
 Als meerdere volledige gebieds- en/of uitbreidingsaanvragen voor dezelfde locatie
binnen een leefgebied zijn ingediend.
 Als de in de aanvraagperiode ingediende aanvragen het vastgestelde subsidieplafond
overschrijden.
Als getenderd moet worden, zijn een aantal gegevens noodzakelijk (de tendercriteria).
Het gaat om:











De dekkingsgraad van het beheer; Dit is de verhouding tussen het aantal
aangevraagde hectares beheer (de beheeroppervlakte) en het totale aantal hectares
leefgebied. Hierbij gaat het om een vergelijking: de totale grootte van het (onderdeel
van het) leefgebied waarop de aanvraag betrekking heeft (gegevens
provincie/natuurbeheerplan) ten opzichte van het aantal hectares daarvan waarvoor
de gebiedsaanvraag wordt gedaan.
Bijvoorbeeld het begrensde leefgebied open grasland is in totaal 6000 ha (in het
voorbeeld deelgebieden x,y,z samen). Het deelgebied x is 4000 ha. Er wordt een
gebiedsaanvraag gedaan voor een deel van het deelgebied x. nl. 3000 ha. De
dekkingsgraad is in dit geval 3000/4000 = 75%. In deze situatie betekent het dat het
beheer binnen de 3000 ha flexibel ingezet kan worden.
Bijvoorbeeld het begrensde leefgebied open grasland is in totaal 6000 ha. Hierbinnen
doet een collectief een gebiedsaanvraag voor een oppervlakte van 1000 ha in een
deelgebied van 1500 ha. Dekkingsgraad is in dit geval 1000/1500 = 66,7%. In deze
situatie betekent het dat binnen de 1500 ha het beheer flexibel ingezet kan worden.
Heeft u vragen over hoe de provincie de dekkingsgraad bepaalt, neemt u dan contact
op met uw provinciale contactpersoon.
De variatie/mozaïek in het beheer
Dit is de verhouding tussen de verschillende beheerfuncties per leefgebied.
Bijvoorbeeld 25% (optimaliseren nestbescherming)-10% (creëren nat biotoop)-25%
(optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden)-40% (creëren fourageergebied)
Hoeveel verschillende vormen van beheer past het collectief toe? Hier moeten
aantallen benoemd worden: benoem hier het aantal (clusters van) beheeractiviteiten

waarvoor subsidie wordt aangevraagd of (als deze niet gevraagd worden) benoem
dan het aantal beheerfuncties dat per leefgebied wordt aangevraagd ten opzichte van
wat maximaal mogelijk is in het provinciale Natuurbeheerplan.


De intensiteit oftewel de zwaarte van het aangevraagde beheer
De provincie werkt voor haar eigen provincie uit wat wordt verstaan onder zwaarte
van beheer. Neem voor meer informatie contact op met uw provinciale
contactpersoon.

Bij tendering tussen twee aanvragen wordt de totale score van de ene aanvraag
vergeleken met de totale score van de andere gebiedsaanvraag. De aanvraag met de
meeste punten gaat voor, totdat het budget uitgeput is. De aanvraag met de beste score
wordt in dit geval in zijn geheel beschikt. De provincie kan ervoor kiezen om de andere
gebiedsaanvraag gedeeltelijk goed te keuren, op leefgebied en/of deelgebiedenniveau,
voor zover het resterende subsidiebudget dat toelaat. De provincie kan er ook voor
kiezen om het subsidiebudget op te hogen en zo de andere gebiedsaanvraag alsnog
volledig goed te keuren.
G. Verklaring en ondertekening
Is de samenstelling van het bestuur van het collectief gewijzigd en is deze wijziging van
invloed op de tekenbevoegdheid van de bestuursleden? Voeg dan een uittreksel van de
Kamer van Koophandel toe aan de aanvraag waaruit de actuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

