
 

 

Toelichting bij de gebiedsaanvraag 
 

A1/A2. Gegevens rechtspersoon en gemachtigde 

• De gebiedsaanvraag moet worden aangevraagd en ondertekend door de 

rechtsvertegenwoordiger van het agrarisch collectief. 

• Is sprake van een machtiging? Dan stuurt u een onderbouwing mee bij de 

gebiedsaanvraag waaruit de rechtsgeldigheid van de machtiging blijkt;  

de machtiging moet statutair geregeld zijn.  

• Relatienummer RVO.nl (BRS-nummer) en E-herkenning   

• De bekendmaking van de subsidiegegevens wordt geplaatst op de website van RVO: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/europese-subsidiegegevens  

 

Heeft het collectief een nieuw relatienummer nodig? 

In welk geval moet het collectief een nieuw relatienummer bij RVO.nl aanvragen? Als het 

collectief een nieuw KvK-nummer heeft gekregen in verband met de oprichting van het 

nieuwe collectief, dan heeft het ook een nieuw relatienummer van RVO.nl nodig. Als het 

collectief de agrarische natuurvereniging is, dan staat deze al geregistreerd bij RVO.nl en 

hebben ze meestal al E-herkenning. 

 

U staat nog niet als collectief ingeschreven bij RVO.nl. Wat moet u doen? 

 

Stap 1. Heeft u een KvK-nummer voor het collectief?  

Zo nee, vraag een KvK-nummer aan  

Zo ja, ga door naar stap 2  

 

Stap 2. Vraag e-Herkenning aan  

• Voor het inloggen op mijn.rvo.nl heeft u betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig 

(inloggen met een gebruikersnaam en pincode in combinatie met een 

verificatiecode). Dit geldt overigens ook voor het ondertekenen van de digitale 

gebiedsaanvraag. Dient u de gebiedsaanvraag digitaal in? Zorg er dan voor dat u 

uw e-herkenning ook voor deze dienst activeert. U heeft dus één e-

herkenningsmiddel nodig, dat u voor meerdere diensten kunt activeren. 

• Het aanschaffen en het gebruik van een e-Herkenningsmiddel is niet gratis.  

De kosten verschillen per e-Herkenningsmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. 

Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U 

kunt uw keuze bepalen aan de hand van de keuzematrix erkende aanbieders. 

• U schaft een e-Herkenningsmiddel aan bij de erkende aanbieder van uw keuze. 

Let hierbij ook op het soort middel, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de 

vervangprocedure en de helpdesk. 

• Voor vragen, klachten en vervanging van het e-Herkenningsmiddel kunt u terecht 

bij de leverancier van uw e-Herkenningsmiddel. 

 

Stap 3. Na ontvangst van uw e-Herkenningsmiddel kunt u inloggen op mijn.rvo.nl 

Zodra u inlogt, wordt u geregistreerd. U krijgt dan een relatienummer van RVO.nl. 

Dit kunt u vinden in ‘Mijn dossier’ bij ‘Mijn gegevens wijzigen’. 

 

Stap 4. In ‘Mijn dossier’ uw ‘Mijn gegevens’ aanvullen  

U kunt daar uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postadres en uw 

rekeningnummer invoeren.  

 

A3. SNL certificaat collectief agrarisch natuurbeheer 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/europese-subsidiegegevens
https://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenningsmiddel-kopen/stap-3-keuzematrix/
https://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenningsmiddel-kopen/stap-4-erkende-aanbieders/


 

• Het agrarisch collectief moet bij de formele indiening van de gebiedsaanvraag in het 

bezit zijn van een SNL-certificaat collectief agrarisch natuurbeheer of het moet een 

formele aanvraag tot certificering hebben ingediend bij het bestuur van de Stichting 

Certificering SNL. Zie voor meer informatie over de Stichting:  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-

landschap/certificering-subsidiestelsel-natuur-en-landschap/ 

• Het invulveld “nummer van de certificeringsaanvraag” is een optioneel invulveld, de 

datum van indiening van de certificeringsaanvraag is verplicht.  

 

C. Beheeroppervlakte per (deel van een) leefgebied en kostenonderbouwing 

 

De tabel: 

• Een deelgebied is een deel van een leefgebied met een specifieke naam. Wat houdt 

dit in? Op de kaart van het Natuurbeheerplan zijn de leefgebieden begrensd. 

Bijvoorbeeld open grasland. Op de kaart staan meerdere gebieden met de aanduiding 

open grasland gebied X, Y, Z. Een apart begrensd gebied met een specifieke naam is 

een deelgebied. Het deelgebied is onderdeel van het totale leefgebied open grasland.   

 

Paragraaf 4.5 van het natuurbeheerplan bepaalt of in de tabel bij onderdeel C  van de 

gebiedsaanvraag 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. Echter, voor een duidelijke omschrijving van het beheer kan het voor 

het collectief zinvol zijn om deelgebieden te onderscheiden. Als in de 

gebiedsaanvraag deelgebieden worden opgenomen terwijl dat in het 

Natuurbeheerplan niet zo is, kan de provincie beschikken op leefgebiedenniveau. 

• Kolommen “Minimum aantal hectares en maximum aantal hectares”; het gaat hier 

om de hectares die per leefgebied, deelgebied of de categorie water of de categorie 

klimaat die gelden voor de hele zesjarige subsidieperiode. Het totale aantal 

aangevraagde hectares vormt het maximum van de gebiedsaanvraag. Dit maximum 

is gelijk aan 115% beheer. Het minimum aantal hectares is 100% van het maximum 

aantal hectares. 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.  

 

Een verduidelijkend rekenvoorbeeld:   

 

Het collectief vraagt in de gebiedsaanvraag het volgende aan: 

o Maximum aantal hectares = 1000 =115% 

o Minimum aantal hectares = 870 = 100% 

o Voor een budget (de begrote kosten) van 2.100.000,- voor 6 jaar 

      

     In de subsidiebeschikking wordt het volgende vastgelegd: 

o Max = 1000 hectare = 115% 

o Min = 870 hectare = 100% 

o Gemiddelde hectareprijs = 350,- 

o Het maximum subsidiebedrag per jaar = 350.000,- 
 

Op grond van de gebiedsaanvraag en de subsidiebeschikking mag het collectief dus 

jaarlijks voor minimaal 870 hectare en maximaal 1000 hectare beheer uitvoeren.  

Omdat de afgesproken hectareprijs € 350,- is, is het maximaal te verlenen 

subsidiebedrag over de hele subsidieperiode € 2.100.000,- (1000 hectare * € 350,- 

per hectare * 6 jaar). In dit geval kan er per jaar dus maximaal € 350.000,- (1000 



 

hectare * € 350,- per hectare) worden uitbetaald.  

 

• De gemiddelde kosten per hectare leefgebied worden bepaald door de begrote kosten 

per leefgebied te delen door het maximum aantal hectares dat voor dat leefgebied is 

aangevraagd. 

 

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. 

De kostenonderbouwing van het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied per jaar kan 

worden berekend op basis van de ‘Excelsheet begrotingshandleiding leefgebieden’. De 

kostenonderbouwing kan ook volgen uit het SCAN-GIS applicatie. Voert u activiteiten uit 

in meerdere regio’s (zie grondsoortenkaart)? Geef dan in de kostenonderbouwing aan 

hoe u hiermee rekening heeft gehouden. De  begroting moet minimaal aansluiten bij het 

gevraagde detailniveau in het NBP paragraaf 4.5. Het gevraagde detailniveau kan op het 

niveau van beheerfuncties of beheeractiviteiten zijn. 

 

D. Projectomschrijving en onderbouwing doelrealisatie 

Bij onderdeel D zijn 3 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 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/categorie klimaat”; 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.  

 

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).  

• 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. 

 

3. Tendercriteria   

 

Wanneer is sprake van tendering?  

• Als meerdere volledige gebiedsaanvragen voor dezelfde locatie binnen een leefgebied 

zijn ingediend. 

• Als de in de aanvraagperiode ingediende gebiedsaanvragen 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 voor dat deel van de aanvraag. Hierbij gaat het om een vergelijking: de 

totale grootte van het (onderdeel van het) leefgebied waarop de aanvraag ziet 

(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 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 gebiedsaanvragen 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.  


