Agrarisch natuurbeheer
Wij controleren uw aanvraag en nemen
binnen tien weken een beslissing namens
uw provincie. Deze beslistermijn kunnen
wij één keer met tien weken verlengen.
Wordt uw subsidie toegekend, dan begint
uw subsidieperiode van zes jaar op 1 januari.
Vanaf dat moment moet u ook aan de
subsidieverplichtingen voldoen.
Zelf uitbetaling aanvragen
De subsidie voor agrarisch natuurbeheer
werkt iets anders dan de subsidie voor
natuurbeheer. Naast de aanvraag voor de
zesjarige periode vraagt u zelf jaarlijks om
uitbetaling van deze subsidie. Dit doet u in
de Gecombineerde opgave via ‘Mijn dossier’

op onze website. U ontvangt de betaling na
afloop van elk beheerjaar.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze subsidies
of het aanvragen ervan? Kijkt u dan op www.
drloket.nl. Of bel met het DR-Loket: 0800 22 333 22 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30
uur).
Meer informatie over het Subsidiestelsel
Natuur- en landschapsbeheer vindt u op de
website www.portaalnatuurenlandschap.
nl, op de website van uw provincie of uw
provinciale informatieloket.

Via uw smartphone direct naar het
onderwerp Natuur en Landschap op onze
website? Scant u dan deze QR-code:

Of kijk op het Portaal natuur en landschap:
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Subsidie voor natuur- en
landschapsbeheer
In Nederland liggen veel natuurterreinen
en landbouwgebieden die waardevol zijn
voor natuur en landschap. Deze willen we
graag behouden en verder ontwikkelen.
Daarom zijn er subsidies voor eigenaren,
erfpachters en gebruiksgerechtigden van
bos, natuurterrein en landbouwgrond die
deze gebieden in stand houden.
Deze subsidies vallen onder de subsidie
Natuur- en landschapsbeheer (SNL). Dienst
Regelingen voert ze uit in opdracht van
de provincies. In deze flyer vertellen we u
graag meer over de subsidies en hoe u deze
aanvraagt.
Voor alle subsidies geldt dat uw provincie
in een Natuurbeheerplan vastlegt in welke
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en
landschap (SKNL)
Wilt u agrarische grond duurzaam
omvormen naar natuur of landschap? In
het natuurbeheerplan van uw provincie
kunt u zien of u hiervoor subsidie kunt
aanvragen. U kunt subsidie aanvragen
voor investeringsmaatregelen en voor
functieverandering.
Investeringssubsidie is voor de aanleg
van natuur, voor het verhogen van
de natuurkwaliteit van een bestaand
natuurbeheertype of het omzetten van
een bestaand natuurbeheertype naar
een ander type.
De subsidie voor functieverandering
compenseert de waardedaling van grond
door de omzetting van landbouwgrond
naar natuur.
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gebieden u welke subsidies kunt aanvragen.
In het plan staan ook de beheerpakketten en
natuurbeheertypen. Informeer hiernaar bij
uw provincie.

Subsidies voor natuurbeheer
Er zijn drie subsidies voor natuurbeheerders
die grond met als hoofdfunctie natuur
beheren. De grenzen van de natuurterreinen
staan in het Natuurbeheerplan van de
provincie.
- Subsidie Natuurbeheer: een jaarlijkse
vergoeding voor het beheer van natuur.
- Subsidie Landschapsbeheer: een jaarlijkse
vaste vergoeding voor het onderhoud van
landschapselementen die bijdragen aan het
in stand houden van het karakter van het
landschap in uw regio.
- Subsidie Recreatiebeheer: een jaarlijkse
vergoeding voor de kosten die u maakt om
uw terrein open te stellen voor recreanten.
Dit kan alleen in combinatie met de subsidie
Natuurbeheer.

Subsidies voor agrarisch
natuurbeheer
Er zijn twee subsidies voor agrarisch
natuurbeheerders die landbouwgrond in
Nederland beheren.
- Subsidie via collectief agrarisch beheerplan:
een jaarlijkse vergoeding per agrarisch
ondernemer die meedoet aan een
provinciaal collectief beheerplan voor
weide- en akkervogelbeheer. De provincie
stelt een gebiedscoördinator aan die samen
met de agrarisch ondernemers jaarlijks het
collectieve beheerplan maakt.
- Subsidie individueel agrarisch natuurbeheer:
een jaarlijkse vergoeding voor natuurlijk

Toeslag ruige stalmest
U kunt een toeslag krijgen voor
het uitrijden van ruige stalmest
op land waarop een beheerpakket
weidevogelgrasland ligt en waarvoor
deze toeslag geldt. Om hiervoor in
aanmerking te komen, rijdt u jaarlijks
minimaal tien en maximaal twintig ton
ruige stalmest per hectare uit. Uitrijden
mag van 1 februari tot 1 september, met
uitzondering van een aantal rustperiodes.
Per beheereenheid mag u elk jaar één
keer ruige mest uitrijden.
Last minute weidevogelbeheer
U kunt het collectief beheer in overleg
met uw gebiedscoördinator tijdens het
broedseizoen nog verzwaren. U wilt
bijvoorbeeld de rustperiode verlengen
of kuikenstroken laten staan. Dit heet
last minute beheer. Uw provincie en het
provinciale informatiepunt kunnen u
hierover meer vertellen.
beheer van landbouwgrond in het gebied
dat de provincie heeft aangewezen in het
Natuurbeheerplan.

Wat zijn de voorwaarden
U vraagt deze natuursubsidies aan voor
een periode van zes jaar en voor één of
meer beheereenheden. Aanvragen kan
van 15 november tot en met 31 december.
Ieder jaar stelt uw provincie een maximum
subsidiebedrag voor SNL vast.
Er gelden een aantal algemene voorwaarden
en per pakket/beheertype zijn er specifieke
beheervoorwaarden. Alle algemene
voorwaarden leest u op onze website:
www.drloket.nl > Subsidies > Natuur en

landschap. De voorwaarden per pakket staan
op www.portaalnatuurenlandschap.nl >
Index natuur en landschap. Op deze site en
bij uw provincie kunt u ook meer informatie
krijgen over het Natuurbeheerplan en de
aangewezen gebieden voor natuurbeheer.
Controleer in het natuurbeheerplan of uw
terrein of landschapselement in aanmerking
komt voor een natuursubsidie. Heeft u
daarover vragen? Neemt u dan contact op
met uw provinciale informatiepunt. De
gegevens vindt u op www.drloket.nl.
Controleer ook of uw vergoeding
per jaar boven de € 200 uitkomt. Dit
is één van de voorwaarden van deze
subsidies. U kunt dit nakijken op www.
portaalnatuurenlandschap.nl > Tarieven.
Uw aanvraag doet u via ‘Mijn dossier’ op
www.drloket.nl.

Aangevraagd en dan?
Natuurbeheer
Wij controleren uw aanvraag en nemen
binnen tien weken een beslissing namens
uw provincie. Deze beslistermijn kunnen
wij één keer met tien weken verlengen.
Wordt uw subsidie toegekend, dan begint
uw subsidieperiode van zes jaar op 1 januari.
Vanaf dat moment moet u ook aan de
subsidieverplichtingen voldoen.
Automatische uitbetaling
De subsidie voor natuurbeheer bestaat uit
zes jaar vergoedingen, die horen bij één
van de kalenderjaren waarvoor u subsidie
krijgt. De uitbetaling volgt na afloop van
elk beheerjaar. U hoeft hier niets voor te
doen. Dit gebeurt automatisch. U krijgt dus
eerst een beslissing en na afloop van een
beheerjaar uw vergoeding.
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