Model Uitbreiding Gebiedsaanvraag
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Aanvraagperiode 2021
Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Met dit formulier vraagt u een uitbreiding (vergroting) aan van een
bestaande subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van
het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Dit formulier is de formele
uitbreidingsaanvraag voor een SNL-subsidieverlening. Om in aanmerking
te komen voor deze subsidie moet u een gecertificeerd agrarisch
collectief zijn.

Provincie
Afdeling Subsidies
Postbus
Postcode

en plaats

Aanvraagnummer:

A. GEGEVENS AANVRAGER
A1. Rechtspersoon Verplicht in te vullen
Naam rechtspersoon:
Uw kenmerk:
Inschrijvingsnummer Kamer van
Koophandel (KvK):
Relatienummer (BRS) RVO.nl:
Zaaknummer RVO.nl:
Aanvullende gegevens Rechtspersoon Alleen invullen als de gegevens zijn gewijzigd t.o.v. lopende beschikking
Bezoekadres:

Postcode

Plaats

Postadres:

Postcode

Plaats

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Rekeningnummer:

IBAN-nummer:

Tenaamstelling rekening:
Contactpersoon Alleen invullen als de gegevens zijn gewijzigd t.o.v. lopende beschikking
Naam en voorletters:

dhr.

mevr.

Titel (optioneel):

Functie:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:

A2. Gemachtigde Invullen indien van toepassing
Naam en voorletters:

dhr.

mevr.

Titel (optioneel):

Naam organisatie:
Relatienummer (BRS) RVO.nl*:
* Op te vragen via het
Klantcontactcentrum van RVO.nl
via 088 – 042 42 42
Postadres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
! Voeg als verplichte bijlage een rechtsgeldige machtiging bij. Zie onderdeel E, nr. 4.
Ga verder bij onderdeel B.
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B. REDEN VOOR UW UITBREIDINGSAANVRAAG
Verplicht in te vullen

Toevoeging van een of meerdere (delen van) leefgebied(en)
Ophoging bestaand minimum en maximum aantal hectares van (delen van) leefgebied(en)

Geef aan waarom u een uitbreiding
van de lopende subsidiebeschikking
aanvraagt.

Aanpassing gemiddeld hectarebedrag van een of meerdere (delen van) leefgebied(en)
Ophoging bestaand minimum en maximum aantal hectares van (delen van) leefgebied(en) in combinatie met
aanpassing gemiddeld bedrag per hectare leefgebied

U kunt meerdere opties aankruisen.

Toevoeging van een of meerdere (delen van) leefgebied(en) in combinatie met aanpassing van het
gemiddeld hectarebedrag
Ga verder bij onderdeel C.

C1. BEHEEROPPERVLAKTE PER (DEEL VAN) LEEFGEBIED UIT UW VIGERENDE (ACTUELE) BESCHIKKING
Zie uw meest actuele beschikking.
Referentienummer beschikking:

Leefgebied /
categorie water

Deelgebied

………………………..

Minimum
aantal
hectares

Maximum
aantal
hectares

Beschikt bedrag
voor hele
subsidieperiode
(6 jaar)

Gemiddeld bedrag
per hectare per
jaar

Geef hier aan welke regel(s) van uw
lopende subsidiebeschikking u wilt
wijzigen. Gebruik daarvoor de
gegevens die in uw beschikking staan
bij dat leefgebied of deel van
leefgebied.
Wilt u een nieuw (deel van een)
leefgebied aan uw lopende beschikking
toevoegen? Dan is deze tabel daarvoor
niet van toepassing.

C2. GEWIJZIGDE BEHEEROPPERVLAKTE PER (DEEL VAN) LEEFGEBIED EN KOSTENONDERBOUWING
Verplicht in te vullen

Leefgebied /
categorie water

Deelgebied

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.
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.

Minimum
aantal
hectares

Maximum
aantal
hectares

Totale begrote
kosten voor
subsidieperiode
obv uitbreiding
(jaar 1+
uitbreiding)

Gemiddeld
bedrag per
hectare per
jaar

Onderbouwing
Onderbouw bovenstaande tabel 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:
•
•

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.
Er kan alleen subsidie worden toegekend voor zover de vergroting maximaal 20
procent bedraagt van de totale maximale oppervlakte waarvoor al een beschikking
is afgegeven. In de aanvraag dient de vergroting dus tot maximaal 20 procent te
worden beperkt.
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C3. CHECK MET OPENSTELLINGSBESLUIT PROVINCIE
Verplicht in te vullen
Check of de aangevraagde uitbreiding
voor de verschillende leefgebieden
past binnen het subsidieplafond in het
Openstellingsbesluit van de provincie.
Het bedrag in de één na laatste kolom
( Y – X ) moet kleiner dan of gelijk
zijn aan het bedrag in de laatste
kolom ( Z )”.

Leefgebied /
categorie
water

Deelgebied

Reeds
beschikt
volgens
tabel C1

Begrote kosten
subsidieperiode volgens
tabel C2

X
Y

Subsidieplafond
openstellingsbesluit voor
resterende
subsidieperiode
Y-X

Z

D. PROJECTOMSCHRIJVING EN ONDERRBOUWING DOELREALISATIE
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 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.
Beschrijf daarnaast uw ambitie voor
de realisatie van de beleidsdoelen die
zijn benoemd in het Natuurbeheerplan
van uw provincie (als resultaat van het
gebiedsproces).

Leefgebied / categorie
water of deelgebied

Beheertype(n)

Beheerfunctie(s)
(bij voorkeur in %)

Heeft u onvoldoende ruimte in de tabel? Voeg dan een aparte bijlage toe waarin u de tabel opneemt.
Bijlage onderbouwing doelrealisatie
Onderbouw daarnaast 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 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.

•

Welke koppelingen het agrarisch collectief legt met andere doelen zoals landschap en water.

Ga verder met onderdeel E.

E. CHECKLIST BIJLAGEN
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Checklist voor uitbreiding gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2021
1

Overzicht Beheeroppervlakte per (deel van) leefgebied en kostenonderbouwing (zie beschrijving onderdeel C)
Verplichte bijlage

2

Projectomschrijving incl. beschrijving op doelrealisatie die voldoet aan artikel 3.8 van de regeling (zie beschrijving
onderdeel D)
Optionele bijlage, verplicht bij uitbreiding met een nieuw (deel van een) leefgebied

Algemeen
3

Een rechtsgeldige machtiging
Als de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde

4

Uittreksel Kamer van Koophandel
Als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collectief is gewijzigd

5
extra bijlage indien van toepassing
6
extra bijlage indien van toepassing

N.B. Wij verzoeken u de bijlagen te nummeren volgens de bovenstaande checklist. U kunt eventueel extra bijlagen meesturen.

F. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart:
Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Ook verklaar ik bekend te zijn met en te voldoen aan alle voorwaarden van de [Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer {naam provincie}].

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats:

Datum:

Naam vertegenwoordiger rechtspersoon / gemachtigde:

Handtekening:

Plaats:

Datum:

Naam vertegenwoordiger rechtspersoon / gemachtigde:

Handtekening:
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