De subsidie voor natuurbeheer bestaat uit zes
jaarvergoedingen, die horen bij één van de
zes kalenderjaren waarvoor u subsidie krijgt.
De eerste uitbetaling volgt na afloop van het
eerste jaar van de subsidieperiode (begin
2012).

Meer informatie
Lees de informatie- en aanvraagbrochure SNL
natuur- en landschapsbeheer om te bepalen
of u in aanmerking komt voor subsidie. In de
brochure vindt u ook de beschrijvingen en
voorwaarden voor de natuur- en
landschapsbeheertypen.
Wilt u meer informatie over het aanvragen
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van subsidie? Kijk dan op
www.minlnv.nl/loket. Of bel met Het
LNV-Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen
van 8.30 tot 16.30 uur). Meer algemene
informatie over het nieuwe stelsel voor
natuur- en landschapsbeheer vindt u op de
website www.natuurbeheersubsidie.nl of de
website van de provincie of uw provinciale
informatieloket.
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.
De voorwaarden voor de Subsidie
verordening Natuur- en Landschapsbeheer
zijn onder voorbehoud van goedkeuring van
het SNL door de minister van LNV en de
Europese Commissie.

Subsidie voor natuuren landschapsbeheer

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer

Vanaf 2011 kunt u subsidie aanvragen
voor natuur- en landschapsbeheer via het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschaps
beheer (SNL). In deze flyer leest u in het
kort wat het SNL natuur is, wanneer u in
aanmerking komt en hoe u subsidie
aanvraagt.

één of meer ‘beheereenheden’. Een beheereenheid is de kleinste aaneengesloten eenheid waarvoor u subsidie kunt aanvragen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terrein,
deel van een terrein of een landschaps
element. Een overzicht van alle beheertypen
vindt u in de Index Natuur en Landschap
op www.natuurbeheersubsidie.nl.

Wat is SNL natuur?
Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschaps
beheer (SNL), onderdeel natuur, is de
opvolger van de (Provinciale) subsidie
regeling natuurbeheer ((P)SN) van het
Programma Beheer.

Wie kan subsidie voor SNL
natuur aanvragen?
Bent u eigenaar, erfpachter of gebruiks
gerechtigde van een natuurterrein of bos in
Nederland, bijvoorbeeld een natuurbos of
heidegebied? Dan kunt u subsidie aanvragen
als u deze natuur ontwikkelt en in stand
houdt. De afgelopen jaren kon dit via het
Programma Beheer. Vanaf 2011 is er SNL
natuur. Dienst Regelingen voert deze
regeling uit in opdracht van de provincies.

Wanneer komt u in aanmerking
voor SNL natuur?
U komt alleen in aanmerking voor deze
subsidie als u natuurbeheerder bent, uw
grond natuur als hoofdfunctie heeft en
uw natuurterrein is begrensd in het
natuurbeheerplan van uw provincie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor een
subsidieperiode van zes jaar. U doet dit op
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Verschillende soorten subsidies
De subsidie voor natuur- en landschaps
beheer is ingedeeld in drie groepen:
Subsidie natuurbeheer: een jaarlijkse vergoeding
voor het beheer van een natuurbeheertype.
Een beheertype beschrijft aan welke
terreinkenmerken uw terrein moet voldoen.
Bijvoorbeeld: maximaal 20% van de
oppervlakte van het element bestaat uit
struweel en/of minimaal 50% van de natte
oppervlakte van de poel bestaat in de lente
uit open water.
Subsidie landschapsbeheer: een jaarlijkse vaste
vergoeding voor het onderhoud van
bestaande landschapselementen. Er zijn
verschillende landschapselementen
waarvoor u subsidie kunt aanvragen, zoals
bosjes, hagen, poelen en knotbomen.
Voorwaarde is wel dat deze in het natuur
beheerplan zijn opgenomen.
Subsidie recreatiebeheer: een jaarlijkse
vergoeding voor de kosten van het open
stellen van uw terrein voor recreanten.
U kunt recreatiesubsidie alleen aanvragen in
combinatie met een aanvraag voor subsidie
voor natuurbeheer.

Uw huidige subsidie voor natuur
beheer loopt af
Loopt uw natuurbeheersubsidie eind 2010 of
in 2011 af, dan kunt u in de aanvraagperiode
voor het SNL een nieuwe subsidie voor een
periode van zes jaar aanvragen.

Overstappen van (P)SN naar SNL?
Loopt uw huidige (P)SN-subsidie in 2011 nog
niet af en wilt u toch graag SNL-subsidie
ontvangen? Dat kan. U kunt uw lopende
subsidie voor de (P)SN namelijk omzetten
naar SNL natuur. U vraagt dan in de
aanvraagperiode van het SNL subsidie aan
voor een periode van zes jaar en wij zetten
uw lopende subsidie stop. Uw SNL-subsidie
gaat in per 1 januari 2011.
Let op: u kunt alleen in één keer voor al uw lopende
(P)SN-subsidies per provincie overstappen naar het
SNL. U hoeft de lopende subsidie voor natuurbeheer
niet terug te betalen bij de overstap.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
1.	U vraagt subsidie aan in de aanvraag
periode voor het SNL, tussen 15 november
2010 en 14 januari 2011.
2.	In de aanvraagbrochure SNL natuuren landschapsbeheer voor 2011 vindt u
detailinformatie om te bepalen of u in
aanmerking komt voor subsidie. In de
brochure vindt u ook de beschrijvingen
en de voorwaarden van de beheertypen.
3.	U kunt de subsidie snel en gemakkelijk
aanvragen via internet. Het aanvragen via
internet is minder foutgevoelig doordat
een aantal controles direct in de digitale
aanvraag wordt gedaan. Wilt u toch

aanvragen op papier? Bestel dan bij Het
LNV-Loket een aanvraagset voor het SNL.
Dit kunt u doen vanaf 1 november 2010.
Als u twijfelt of u in aanmerking komt
voor subsidie, kunt u met uw vragen ook
bij Het LNV-Loket terecht.
4.	Controleer in het natuurbeheerplan, of
vraag bij uw provinciale informatiepunt na,
of er voor uw terrein een natuurbeheertype
en/of landschapsbeheertype is opgenomen. Het telefoonnummer vindt u in de
informatie- en aanvraagbrochure SNL.
5.	Ga met de tabel ‘Tarieven begrotingsjaar
2011’ na, of u per jaar in totaal uitkomt op
of boven € 200 subsidie bij een nieuwe
aanvraag. Dat is één van de voorwaarden
voor toewijzing. U vindt de tarieven voor
2011 op ww.minlnv.nl/loket en op
www.natuurbeheersubsidie.nl.
6.	Voor deze subsidie geldt dat er per jaar per
provincie een maximumbedrag aan
subsidies beschikbaar is. Hoe eerder u in
de aanvraagperiode uw complete en juiste
aanvraag opstuurt, des te meer kans u
maakt.

Aangevraagd, en dan?
Wij controleren uw aanvraag en nemen
binnen tien weken na uw subsidieaanvraag
een beslissing namens uw provincie. Deze
beslistermijn kunnen we één keer met tien
weken verlengen. Het besluit leest u in een
subsidiebeschikking. Wordt uw subsidie
toegekend, dan begint uw subsidieperiode
van zes jaar op 1 januari 2011. Vanaf dat
moment moet u ook aan de subsidie
verplichtingen voldoen.
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