
 

Vraag-antwoord op gebiedsaanvraag 
 

V: Het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied is dat gebaseerd op het maximale 

aantal hectares in de gebiedsaanvraag? 

A: Dit is inderdaad het maximale aantal aangevraagde hectares in de gebiedsaanvraag.  

 

V: De min-max (het minimum en maximum aantal hectares) is dit de buffer in de 

aanvraag, en wordt die voor 6 jaar vastgelegd? 

A: Het collectief mag gedurende de subsidieperiode niet onder het minimum aantal 

hectares komen. Het collectief legt het minimum en maximum aantal hectares 

inderdaad vast voor de hele subsidieperiode van 6 jaar. 

 

V: Wat als het collectief onder het minimale aantal hectares komt? 

A: Dit is niet toegestaan, omdat het collectief dan niet meer aan het beheercontract 

voldoet.  

 

V: Bij uitbreiding van het subsidiecontract, hoogt het collectief dan het maximum aantal 

hectare op?  

A: Ja, dan worden de minimale en maximale oppervlakte verhoogd. 

 

V: In 2017 lopen een aantal subsidiecontracten voor het agrarisch natuurbeheer af, kan 

het beheer van deze contracten per 2017 mee in de gebiedsaanvraag? 

A: Ja, dat kan. De gebiedsaanvraag kan uitgebreid worden door de minimum en 

maximum oppervlakte van het leefgebied of onderdeel van het leefgebied waarvoor al 

een subsidie is verleend, te vergroten. De bestaande subsidiebeschikking kan ook worden 

uitgebreid met een nieuw leefgebied of een onderdeel daarvan. De uitbreidingsaanvraag 

moet wel voldoen aan de subsidie-eisen en de wijziging moet leiden tot een verhoging 

van minimaal € 1.200 (artikel 3.13 lid 3 SVNL 2016). 

 
V: Als een collectief niet per 2016 (start ANLb2016), maar pas volgend jaar (voor 

beheerjaar 2017) met de eerste gebiedsaanvraag komt, wat betekent dat? 

A: Dan start de zesjarige subsidieperiode op 1 januari 2017 (beheerjaar 2017). 

 

V: Via welk spoor is subsidie voor inrichtingsmaatregelen aan te vragen? En wat doet het 

collectief in de gebiedsaanvraag met inrichtingsmaatregelen? 

A: Subsidie voor inrichtingsmaatregelen is aan te vragen via POP3. Het collectief kan de 

inrichtingsmaatregelen meenemen in de beheervisie bij de gebiedsaanvraag om het 

totaalbeeld weer te geven. Zo kan de provincie de gebiedsaanvraag in de brede context 

beoordelen.  

 

V: Wat moet het collectief invullen in tabel D van de gebiedsaanvraag als er percentages 

zijn opgenomen bij de beheerfuncties in paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan? 

A: Het collectief hoeft in deze tabel alleen percentages in te vullen als er een percentage 

wordt genoemd in paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan (NBP), anders hoeft dat 

niet. Met andere woorden: de mate van detailniveau van paragraaf 4.5 van het NBP  

bepaalt ook de mate van detail in de gebiedsaanvraag en in de subsidiebeschikking. 

 

V: Gaat RVO.nl controleren op het behalen van de percentages? 

A: Ja, RVO.nl en de NVWA controleren hierop als er in de beschikking percentages zijn 

opgenomen.  

 

V: De tendercriteria zijn opgenomen in de verordening, kun je deze opnemen in het NBP? 

A: Er mag niet worden afgeweken van de subsidieverordening. Als provincies de 

tendercriteria willen opnemen in het NBP, dan moeten zij in de verordening een 

verwijzing naar het NBP opnemen. De tendercriteria zijn toetsbaar en verifieerbaar. 

De wegingsfactoren moeten vooraf kenbaar gemaakt zijn aan het collectief. Hierover 



 

wordt apart gecommuniceerd, bijvoorbeeld bij het openstellingsbesluit, met een brief 

of via de website.   

 

V: Wat als de provincie één gebiedsaanvraag ontvangt die het beschikbare budget (het 

subsidieplafond) overschrijdt, hoe tender je dan? 

A: Dan wordt niet getenderd. Provincies kunnen de gebiedsaanvraag in dat geval 

gedeeltelijk goedkeuren of afwijzen. In het goede gesprek tussen provincie en collectief 

(het gebiedsproces) wordt er echter naar gestreefd om deze situatie te voorkomen.    


