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Subsidie voor ontwikkelen landschap
_ Waarvoor subsidie?

Als gemeente of provincie maakt u
keuzes over de ruimtelijke indeling
van uw gebied. Iedere ruimtelijke
ingreep moet bijdragen aan de
kwaliteit van het landschap. Heeft
u plannen voor het opstellen van
een landschapsontwikkelingsplan,
dan kunt u hiervoor subsidie krijgen.
De overheid wil hiermee de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van een kwalitatief
hoogwaardig landschap te bevorderen, om zo te komen tot een samenhangend en doelmatig beleid
met betrekking tot het beheer en
de ontwikkeling van het landschap
door gemeenten en provincies.

U kunt subsidie krijgen voor de kosten van het voorbereiden en opstellen van nieuwe landschapsontwikkelingsplannen, maar ook voor het
herzien van landschapsplannen die u
vóór 1 januari 2002 met rijkssubsidie
heeft opgesteld.
• Bijdragen aan derden voor het laten opstellen van uw plannen.
• Kosten van onderzoeken die nodig
zijn.
• Kosten voor de volgende activiteiten (maximum 75.000 euro):
– Het ontwikkelen en inzetten van
communicatiemiddelen die het
draagvlak vergroten, bijvoorbeeld voorlichting of debat.
– Het voorbereiden en afsluiten
van overeenkomsten met derden
op het gebied van financiering,
inrichting en beheer.
– Het bevorderen van de beschikbaarheid van lokale middelen
voor de uitvoering van het plan.
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_ Kom ik in aanmerking?
U kunt subsidie voor het ontwikkelen van landschappen aanvragen
als u een gemeente of een provincie
bent. U kunt ook gezamenlijk een
aanvraag indienen, bijvoorbeeld als
meerdere gemeenten of als provincie met minimaal twee gemeenten.

_ Wat zijn de algemene
voorwaarden?
• Het opstellen van het plan moet
u uitbesteden aan een bureau
dat ten minste één tuin- en landschapsarchitect in dienst heeft, die
is ingeschreven in het architectenregister en actief meedoet bij het
opstellen van het plan.
• U mag voor het voorbereiden en
opstellen van het plan niet eerder
rijkssubsidie hebben ontvangen,
tenzij het een landschapsplan
betreft, waarvoor rijkssubsidie is
verstrekt vóór 1 januari 2002.

_ Hoeveel subsidie kan ik
krijgen?
U kunt maximaal 50% van de kosten
die voor subsidie in aanmerking komen, vergoed krijgen. Bij een gezamenlijke aanvraag is dat 75%.



Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt is inclusief BTW als u dit niet
kunt verrekenen met de fiscus.

Ontvangt u ook andere subsidies?
Ontvangt u voor dit project ook
andere rijkssubsidies, dan mag het
totaal van de subsidies niet meer
zijn dan 50% van de kosten die voor
subsidie in aanmerking komen (bij
gezamenlijke aanvraag is dat 75%).
Ontvangt u bijdragen van andere
instanties dan de rijksoverheid, dan
mag de som van de bijdragen en
deze subsidie niet meer zijn dan
100% van de totale kosten van uw
project.
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Een landschapsontwikkelingsplan

U denkt erover om subsidie aan
te vragen. Dat kan alleen met een
ontwikkelingsplan dat voldoet aan
de citeria.

_ Aandacht voor aspecten
van het landschap
In het plan besteedt u aandacht
aan verschillende aspecten van het
landschap. De volgende onderdelen
moet u in ieder geval opnemen:
• De opbouw van het landschap
• De identiteit en verscheidenheid
van het landschap, gerelateerd aan
kernmerkende landschappen in
Nederland
• Het watersysteem
• De visuele kenmerken
• De betekenis van de gebruiksfuncties voor het landschap en omgekeerd, inclusief verwachte ontwikkelingen
• De cultuurhistorische en aardkundige waarden
• De ecologische waarden
• De culturele vernieuwing van het
landschap waaronder de toepassing van landschapsarchitectuur en
beeldende kunst
• De omvang en de landschappelijke
en ecologische kwaliteit van opgaande begroeiing

• De omvang en kwaliteit van de
recreatieve ontsluiting en toegankelijkheid en bereikbaarheid
• De waardering van het landschap
door gebruikers

_ Duidelijke opzet
Het plan heeft u duidelijk opgezet.
U moet ten minste de volgende informatie opnemen:
• Een kwantitatieve en kwalitatieve
beschrijving en analyse van het
bestaande landschap
• De doelstelling van de ontwikkeling van het landschap
• Twee verschillende landschapsontwikkelingsvisies met een onderbouwde keuze voor één van die
visies
• Een landschapsontwikkelingsvisie
met daarin opgenomen:
– In welke mate de aspecten van
het landschap (zie hiernaast)
worden ontwikkeld en worden
beschermd
– De gebieden en functies, met
een accent op behoud, vernieuwing, scheiding of combinatie
van functies
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_ Activiteiten
• Een uitvoeringsplan met:
– De maatregelen voor de ontwikkeling, bescherming en beheer
van het landschap, inclusief een
tijdsplanning
– De eisen die bij ingrepen die
relevant zijn voor het landschap,
aan de landschappelijke voorzieningen worden gesteld
– De wijze waarop de doorwerking van het plan in bestemmingsplan en vergunningverlening wordt gerealiseerd, inclusief een tijdsplanning
• Een financieringsplan



Om het maatschappelijke en financiële draagvlak voor het plan zeker te
stellen, bevat het plan een opsomming en een omschrijving van de
activiteiten die u gaat uitvoeren.

_ Goedkeuring
Het plan wordt vastgesteld of goedgekeurd door de gemeenteraad of
door Provinciale Staten, of bij een
samenwerkingsverband van gemeenten en/of provincie door alle
gemeentenraden en/of Provinciale
Staten.
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Hoe doet u een aanvraag?

Uw landschapsontwikkelingsplan
voldoet aan de voorwaarden en de
criteria? Dan kunt u een aanvraag
doen bij Dienst Regelingen.

_ Wanneer aanvragen?
De subsidieregeling Besluit ontwikkeling van landschappen heeft een
beperkte openstellingsperiode: van
1 april tot en met 31 oktober.

_ U vraagt aan
Vul het aanvraagformulier in en
stuur het ondertekend terug.
Het adres kunt u vinden op het
formulier. U kunt het aanvraag
formulier ook downloaden van
www.minlnv.nl/loket.
Denk eraan dat u alle bijlagen
meestuurt.

Checklist voor bijlagen
• Een kaart van het gebied waarop
het plan betrekking heeft (tot een
schaal van 1:100.000)
• Een motivatie voor het opstellen
van het plan
• Een sluitende begroting voor het
opstellen van het plan
• Drie offertes met een verklaring
waarom één van de drie offertes is
geselecteerd
• Een korte evaluatie van het plan
bij herziening van een bestaand
ontwikkelingsplan
• Heeft u nog geen relatienummer
van Dienst Regelingen (u staat nog
niet ingeschreven), vul dan ook
het formulier Wijzigen relatiegegevens in; u kunt dit vinden op
www.minlnv.nl/loket
Doet u een gezamenlijke aanvraag,
geef dan van elke instantie de naam
en de adresgegevens door. Spreek
onderling af wie de hoofdaanvrager is aan wie het bedrag wordt
uitgekeerd. U moet hiervoor het
aanvraagformulier kopiëren en een
volmachtformulier (laten) invullen.
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Aanvraag ingediend en dan?

U heeft uw aanvraagformulier en
de bijlagen opgestuurd. Wanneer
mag u starten met de uitvoering
van het landschapsonwikkelingsplan?

_ Wanneer mag ik starten?
Als uw aanvraag volledig is, neemt
Dienst Regelingen uw aanvraag in
behandeling en krijgt u hiervan een
bevestiging. U mag nu met de uitvoering beginnen, behalve met de
activiteiten die het maatschappelijk
en financieel draagvlak moeten verzekeren. U mag daar pas mee beginnen als u subsidie is verleend.
De bevestigingsbrief betekent overigens nog niet dat uw subsidieaanvraag ook wordt gehonoreerd.

_ Wanneer hoor ik of het
doorgaat?
Voldoet uw project aan de voorwaarden, dan wordt u subsidie verleend.
Bij de beoordeling daarvan wordt
Dienst Regelingen geadviseerd door
Landschapsbeheer Nederland.
U ontvangt binnen drie maanden na
het sluiten van de openstellingsperiode een beslissing op uw aanvraag.


Aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. Er wordt
subsidie verleend totdat het beschikbare budget op is. Het is voor u dus
van belang om uw aanvraag vroeg in
te dienen.

_ Voorschot
Krijgt u voor uw project subsidie,
dan kunt u een voorschot aanvragen. Het voorschot is maximaal 80%
van het bedrag dat in de subsidieverlening staat vermeld.

_ Wanneer moet het project
af zijn?
U moet uw project voor het voorbereiden en het opstellen van uw plan
uiterlijk 1 november van het tweede
jaar dat volgt op de aanvraag af hebben. U kunt hier in uitzonderlijke
gevallen maximaal één jaar uitstel
voor krijgen. De afronding van uw
project meldt u vóór 1 juni van het
derde jaar dat volgt op de aanvraag.
U doet dit met een aanvraag voor
subsidievaststelling.

_ Start van de activiteiten

_ Rapportage

De activiteiten voor het zekerstellen
van het maatschappelijke en financiële draagvlak, moet u uitvoeren in
de periode tussen de datum van subsidieverlening en uw aanvraag voor
subsidievaststelling.

Minimaal twaalf, maar maximaal
vijftien maanden na de beslissing
op uw aanvraag tot subsidievaststelling, dient u bij Dienst Regelingen
een rapportage in waarin u aangeeft
in hoeverre en op welke manier uw
plan is of wordt uitgevoerd.

_ Subsidievaststelling
aanvragen
Heeft u uw project afgerond, dan
vraagt u dus vaststelling van de
subsidie aan. Het formulier hiervoor
heeft u bij de beslissing op uw aanvraag gekregen.
Voeg als bijlagen de volgende stukken bij:
• Het landschapsontwikkelingsplan
(tweevoud)
• Het goedkeuringsbesluit van de
gemeenteraad, gemeenteraden
en/of Provinciale Staten (of een
gewaarmerkte kopie daarvan)
• Declaraties van het ingehuurde adviesbureau
• Een goedgekeurde accountantsverklaring, als de kosten die voor
subsidie in aanmerking komen
hoger zijn dan 22.689 euro
Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag
bij de oorspronkelijke subsidieverlening.

_ Bezwaar
Wat als uw aanvraag wordt afgewezen? Of u bent het niet eens met een
beslissing. Dan kunt u binnen zes
weken gemotiveerd bezwaar maken
bij Dienst Regelingen, Postbus 965,
6040 AZ Roermond. Daarna kunt u
eventueel nog in beroep bij de administratieve rechter.
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Heeft u vragen?
_ Over Dienst Regelingen

Bel dan met Het LNV-Loket:
0800 - 22 333 22 (op werkdagen
tussen 8.30 en 16.30 uur).
Wilt u meer weten over het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan of landschapsontwikkeling in het algemeen, kijk dan in
de Handleiding landschapsontwikkelingsplannen van Landschapsbeheer Nederland. U kunt ook
contact opnemen met Landschapsbeheer Nederland.
Landschapsbeheer Nederland
Postbus 9756
3506 GT Utrecht
tel.: 030 - 2345010
fax.: 030 - 2310315
www.landschapsbeheer.com
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Dienst Regelingen is onderdeel van
het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit. De dienst voert
regelingen en wetten voor het ministerie uit, zoals:
• EU-regelingen, verordeningen en
verplichtingen
• De identificatie en registratie van
percelen, dieren en relaties
• Vergunningen en ontheffingen
voor het landelijke gebied
• Regelingen rond het mestbeleid
• Nationale subsidieregelingen
• Regelingen rond het plattelandsontwikkelingsbeleid
Dienst Regelingen is betrokken bij
crisisbestrijding. Ook werkt zij steeds
vaker voor andere (semi-) overheidsorganisaties.

Deze brochure is informatief.
U kunt er geen rechten aan ontlenen.
De oorspronkelijke tekst van het Besluit ontwikkeling van landschappen
vindt u op www.minlnv.nl/loket.
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