Toelichting
bij de Aanvraag
en de Aanvraag Uitbreiding
Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2011
• Deze toelichting hoort bij de aanvraagformulieren voor het
Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De toelichting geeft
informatie over de vragen op de formulieren.
• Wilt u meer informatie? 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).

Over de Aanvraag Subsidie agrarisch natuuren landschapsbeheer
U vraagt subsidie voor het SNL aan voor uzelf als agrarisch
beheerder. De subsidie gaat in op 1 januari 2011.
Uitbreiding van uw SNL-subsidie
Wilt u tijdens de subsidieperiode uw aanvraag voor agrarisch
natuur- of landschapsbeheer vergroten? Dan kunt u één keer per
jaar subsidie voor uitbreiding aanvragen in de aanvraagperiode
voor SNL. Dit doet u met het aanvraagformulier Uitbreiding SNL
agrarisch. De uitbreiding krijgt dezelfde einddatum als uw huidige
subsidie.
U kunt uitbreiden door:
• een beheereenheid waarvoor u subsidie krijgt voor de resterende
looptijd te vergroten, óf
• een nieuwe beheereenheid toe te voegen voor de resterende
looptijd van uw subsidie
Uitbreiden kan alleen als het totale subsidiebedrag voor de
uitbreiding minimaal vijftig euro per jaar is.
De extra oppervlakte is kleiner dan twee hectare of maximaal 10%
van de oorspronkelijke oppervlakte (dit geldt ook voor meter- en
stukspakketten).
Uitbreiding collectief beheer
Wilt u uw subsidie voor collectief weidevogel- of akkervogelbeheer
vergroten? Lees dan de uitleg bij vraag 2.3 van deze toelichting.
Vermeld altijd uw aanvraagnummer
Vermeld in uw correspondentie met Dienst Regelingen altijd
uw aanvraagnummer en relatienummer. Dit geldt ook bij
aanvullingen op uw subsidieaanvraag.

Toelichting bij de vragen
Bij vraag 1.1
BSN, KvK of relatienummer
U vult bij Kamer van Koophandelnummer (KvK), Burgerservicenummer (BSN) of relatienummer het nummer in dat voor u van
toepassing is. U hoeft maar één nummer in te vullen. Geef wel aan
of het nummer dat u opgeeft, uw KvK-nummer, BSN of relatie
nummer is.
Bij vraag 1.2
Wilt u iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen,
maak dan gebruik van de Machtiging SNL. U kunt dit formulier
aanvragen bij Het LNV-Loket. U kunt ook een machtiging afgeven
via Mijn Dossier op de website van Het LNV-Loket.
Wilt u iemand machtigen voor de uitbreidingsaanvraag en is er nog
geen machtiging afgegeven voor de lopende SNL-aanvraag? Dan
geldt de machtiging voor de hele subsidieaanvraag, dus zowel voor
de uitbreiding als voor de lopende subsidieaanvraag.
Bij vraag 2.1
Geef hier de provincie aan waar de beheereenheden liggen waarvoor u subsidie aanvraagt. U vraagt per provincie subsidie aan
voor SNL. U vult hier dus één provincie in. Ligt uw grond in twee
provincies, vraag dan in twee provincies subsidie aan. U stuurt in
dit geval twee aanvraagformulieren in.
Bij vraag 2.2 (Aanvraag SNL agrarisch)
Overstappen naar het SNL
U wilt overstappen van Programma Beheer naar het SNL.
Welke mogelijkheden heeft u?
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Uw huidige subsidie voor agrarisch natuurbeheer loopt
in 2011 af
Ligt de ingangsdatum van uw huidige subsidie in 2005? Dan loopt
uw subsidie voor agrarisch natuurbeheer in 2011 af. In dit geval
kunt u aansluitend subsidie aanvragen voor het SNL. Let op: u
moet dan wel in de aanvraagperiode voor het SNL in 2010 (15
november 2010 tot en met 14 januari 2011) een nieuwe subsidieaanvraag insturen. Heeft u meerdere subsidies voor agrarisch
natuurbeheer die in 2011 aflopen? Dan kunt u deze aanvragen
samenvoegen tot één nieuwe SNL-aanvraag.
Loopt uw huidige subsidie voor de (P)SAN nog niet af?
Heeft u een subsidie voor agrarisch natuurbeheer met een ingangsdatum tot 1 december 2009, dus vóór 1 januari 2010? Dan krijgt u
subsidie voor de (P)SAN en kunt u niet overstappen naar SNL.
Als uw subsidieperiode voor de (P)SAN is afgelopen, kunt u
subsidie aanvragen voor SNL.
Voor percelen waarop u geen (P)SAN-subsidie krijgt, kunt u wel
subsidie voor SNL aanvragen.
Bij vraag 2.3 (2.1 bij Aanvraag Uitbreiding)
Collectief beheer voor weidevogels en akkervogels
Wilt u subsidie voor collectief beheer aanvragen? Geef dan per
collectief beheerplan een minimum en een maximum aantal
hectares op waarvoor u tijdens de subsidieperiode wilt deelnemen
aan het collectief beheer (bijvoorbeeld minimaal 0,50 en
maximaal 10,00 hectare).
Let op: voor collectief weidevogel- en akkervogelbeheer geeft u alléén het
minimale en maximale aantal hectares op. U hoeft de beheereenheden dus niet
op de opgave beheereenheden te vermelden. De gebiedscoördinator levert de
ingetekende percelen aan ons aan.
Past de aanvraag in het collectieve plan?
Uw subsidieaanvraag moet passen in het collectieve beheerplan
dat de gebiedscoördinator in uw gebied heeft opgesteld en dat is
goedgekeurd door de provincie. Geef dus een minimum en een
maximum aantal hectares op dat ruim genoeg is voor de hele
subsidieperiode van zes jaar. Zo voorkomt u dat u in de loop van de
subsidieperiode nog een extra aanvraag moet insturen omdat u de
opgegeven maximale oppervlakte wilt uitbreiden. Geeft u nu geen
minimum en maximum op, dan kunnen wij uw subsidieaanvraag
niet beschikken.
Let op: de minimale oppervlakte voor collectief weidevogelbeheer mag niet
kleiner zijn dan 0,5 hectare. Voor collectief akkervogelbeheer is 30 are het
minimum.
Naam en code beheerplan
U vindt de code en de naam van het collectieve beheerplan als
bijlage bij deze aanvraag of op de website van Het LNV-Loket.
Uitbreiding maximum voor collectief beheer weidevogels
en akkervogels
Heeft u een lopende SNL-aanvraag en wilt u het maximale aantal
hectares waarvoor u meedoet aan collectief beheer vergroten?
Geef dan bij vraag 2.1 op het formulier Uitbreiding agrarisch
natuur- en landschapsbeheer de nieuwe (hogere) maximale
oppervlakte op waarvoor u meedoet aan collectief weidevogel- of
akkervogelbeheer.

U vraagt alleen uitbreiding voor collectief beheer aan als u met een
grotere oppervlakte in het collectieve beheerplan wilt deelnemen
dan het maximale aantal hectares dat u bij het begin van uw SNLsubsidie heeft opgegeven.
Nieuwe beheerder in het collectief?
Draagt u beheereenheden uit het collectieve beheerplan na 15
mei over aan een beheerder die voor het betreffende collectieve
gebied nieuw is in het collectieve beheer? Dan moet deze in de
eerstvolgende aanvraagperiode voor SNL een subsidieaanvraag
voor collectief beheer doen. Hierbij geeft hij het minimum en
maximum aantal hectares voor collectief beheer op. Ook moet de
nieuwe beheerder contact opnemen met de gebiedscoördinator
voor dat gebied.
Bij vraag 2.4 (2.2 bij Aanvraag Uitbreiding)
Ruige stalmest
U kunt naast de normale beheersubsidie een toeslag krijgen voor
het uitrijden van ruige stalmest. U rijdt jaarlijks minimaal tien en
maximaal twintig ton ruige stalmest per hectare in één keer uit op
de beheereenheden met weidevogelgrasland om voor deze toeslag
in aanmerking te komen. Dit doet u tussen 1 februari en
1 september.
Let op: u kiest één periode voor het uitrijden van de mest (dus vóór of na de
rustperiode). In de rustperiode mag u geen ruige stalmest uitrijden.
U heeft nooit méér recht op toeslag ruige stalmest dan de totale
oppervlakte waarvoor wij u weidevogelsubsidie verlenen.
Voor welke pakketten
U kunt de toeslag alleen aanvragen in combinatie met de volgende
aanvraagcodes:
8001 t/m 8006, 8008, 8011, 8012 en 8041. Deze codes horen
bij de beheertypen ‘Weidevogelgrasland met een rustperiode’,
‘Weidevogelgrasland met voorweiden’ en ‘Kruidenrijk weidevogelgrasland’.
Op tijd melden
U meldt het uitrijden van ruige stalmest binnen twee weken na
het uitrijden aan Dienst Regelingen. Vul hiervoor het formulier
Melding Uitrijden ruige stalmest in. Als u het nummer van de
beheereenheid niet (meer) weet, teken dan op een kaart (met een
schaal van minimaal 1:5.000) in waar u de mest heeft uitgereden.
Bij vraag 3.1
Topografische kaart
Een belangrijk onderdeel van uw aanvraag is één of meerdere
topografische kaart(en). Op een topografische kaart geeft u aan
waar uw beheereenheden liggen.
Tip Maak gebruik van de topografische kaart die u bij ons kunt aanvragen. Als u
onderstaande stappen volgt, voorkomt u onnodige vertraging in de afhandeling
van uw aanvraag.
Op tijd aanvragen
Bestellen kan telefonisch bij Het LNV-Loket: 0800 – 22 333 22 (op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). U krijgt binnen vijf werk
dagen een topografische kaart met schaal 1:5.000 toegestuurd.
Vraag de kaart zo snel mogelijk aan om er zeker van te zijn dat u uw
kaart op tijd in huis heeft.
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Meerdere kaarten nodig?
Het kan zijn dat u bij uw papieren aanvraag meerdere kaarten moet
insturen. U kunt deze aanvragen bij Het LNV-Loket.
Hoe tekent u uw beheereenheden in?
U krijgt van ons een kaart met daarop de (gewas)percelen waarvoor
u subsidie kunt aanvragen. Geef de buitengrens van uw beheer
eenheden en landschapselementen goed aan. U tekent elke
beheereenheid nauwkeurig en apart in. Gebruik voor de nauwkeurigheid een fijnschrijver met een contrasterende kleur en een
puntdikte van maximaal 0,2 mm om de omlijning zichtbaar te
maken. De kaart vormt de basis voor verschillende controles die
wij uitvoeren.
De beheereenheid mag alleen die oppervlakte zijn waarop het
pakket aanwezig is (de beteelde grond). Alleen voor die oppervlakte kunt u in aanmerking komen voor subsidie.
Teken ook alle landschapselementen exact in. Zet de landschapselementen waarvoor u subsidie aanvraagt in de Opgave beheer
eenheden. Voor de landschapselementen geeft u oppervlakte aan
die in stand wordt gehouden.
Haal ook alle elementen uit het perceel die niet voor subsidie in
aanmerking komen. Zorg er dus voor dat u alleen dat opgeeft waar
u ook maait en/of zaait of beheert (uw erf tekent u bijvoorbeeld
buiten de beheereenheid). Als extra hulpmiddel kunt u gebruik
maken van de grenzen die op de kaart met de afgebeelde luchtfoto
worden getoond.
U kunt naast de beteelbare oppervlakte gebruik maken van
eventuele beschikbare slotenmarge.
Slotenmarge voor subsidie
U moet de werkelijk beteelde oppervlakte opgeven, dat is het
uitgangspunt. Sloten en landschapselementen zoals houtwallen
en poelen, tellen niet mee bij het vaststellen van de beteelde
oppervlakte. Echter, bij de controles voor onder andere SNL
hanteert Dienst Regelingen vanaf 2010 een marge voor sloten.
Het gaat om sloten die tussen twee gewaspercelen liggen en om
sloten die in een gewasperceel liggen.
Sloten tussen twee (gewas)percelen
Het gaat alleen om sloten die inclusief talud smaller zijn dan vier
meter. Voor die situaties mag u maximaal de helft van de sloot (dus
maximaal twee meter) meetellen voor subsidie. Sloten die inclusief
talud breder zijn dan vier meter tellen in hun geheel niet mee.
Let op: heeft u voor de perceelsgrens de grens van land en water aangehouden
in plaats van de insteek van de sloot, omdat u het talud gebruikt als landbouw
grond (bijvoorbeeld bij een geleidelijk aflopend talud)? Dan neemt u deze
perceelsgrens (grens van land en water) als uitgangspunt voor het bepalen van
de breedte van de sloot.
Sloten in een (gewas)perceel
Het gaat alleen om sloten die inclusief talud niet breder zijn
dan twee meter. Voor die situaties mag u de volledige sloot (dus
maximaal twee meter) meetellen voor subsidie. Sloten die inclusief
talud breder zijn dan twee meter tellen in hun geheel niet mee.

Voorbeeld

sloot tussen
gewasperceel

sloot in
gewasperceel
gewasperceel

Hoe komt u voor de slotenmarge in aanmerking?
Als u gebruik wilt maken van beschikbare slotenmarge, kleur dan
het rondje in de kolom "Slotenmarge". Vul in de kolom
Oppervlakte Ha de totale aan te vragen oppervlakte van de betreffende beheereenheid inclusief extra oppervlakte van de slotenmarge in. Wij beoordelen vervolgens of uw opgave voldoet aan de
voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave.
U berekent zelf de extra oppervlakte, bedenk goed of u deze extra
oppervlakte echt nodig heeft. Als u een te grote oppervlakte opgeeft, kan dit leiden tot sancties voor de subsidies. Er zijn
verschillende situaties waarbij het moeilijk is om te bepalen of een
sloot kan meetellen voor subsidie. Voor meer informatie kijk op
onze website: www.minlnv.nl/loket.
Let op: teken de sloot niet in op de kaart.
Kolom “Slotenmarge” vult u niet in voor een landschapselement.
Lijnen beheereenheden gelijk aan topografische lijnen
Soms lopen de lijnen van (een deel van) uw beheereenheid gelijk
met topografische lijnen of herkenningspunten (bijvoorbeeld
wegen of waterlopen) die al op de topografische kaart zijn
afgedrukt. In dat geval trekt u deze lijnen zo nauwkeurig mogelijk
over. Alleen een beheereenheidnummer in het perceel zetten is
niet voldoende. Let op dat u de beheereenheden alleen intekent
op percelen waarvan u beheerder bent.
Lijnen beheereenheden niet gelijk aan topografische lijnen
Als de grenzen van uw beheereenheid in werkelijkheid niet gelijk
lopen met lijnen op de topografische kaart, geeft u zelf een grens
aan. Op de luchtfoto kunt u herkenningspunten vinden. Zijn deze
er niet, bepaal dan zelf zo nauwkeurig mogelijk de grens van uw
beheereenheid en teken deze in.
Als u vindt dat uw beheereenheid buiten de grenzen van het
getoonde topografische perceel ligt en daarmee groter is dan op
de kaart staat aangegeven, vul dan de juiste oppervlakte in de tabel
Opgave beheereenheden in en geef in de kolom “Topografische
oppervlakte niet actueel” de reden op.
Redenen voor aanpassing oppervlakte
U geeft op de kaart aan dat de voorgedrukte grens niet (meer)
overeenkomt met de situatie in het veld. Dit doet u door kleine
dwarsstreepjes te zetten door de grens die gecorrigeerd moet
worden. Vul de reden waarom de voorgedrukte grens van het
perceel niet klopt in de kolom “Topografische oppervlakte niet
actueel”. Er zijn volgende redenen van toepassing:
01 - Demping sloot
02 – Ruilverkaveling
03 - Wegaanleg of stadsuitbreiding
04 – Overig
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Als u twijfelt over welke reden u moet invullen kunt u contact
opnemen met Het LNV-loket.
Fout gemaakt?
Als u een fout maakt bij het intekenen, dan kunt u deze herstellen
door kleine dwarsstreepjes te zetten op de lijn die komt te
vervallen. Teken vervolgens de nieuwe grens in.
Beheereenheid niet (helemaal) op de kaart
Staat uw beheereenheid niet of maar gedeeltelijk op de kaart?
Vraag dan een extra topografische kaart aan waarop de beheer
eenheid wel helemaal staat. Het is niet voldoende om uw beheereenheden in de witte kaartrand in te tekenen.
Vermeld uw SNL-nummer
Vermeld op elke kaart in het invulhokje bovenaan de kaart uw
SNLnummer (het nummer rechtsboven op het aanvraagformulier)
en uw naam (beheerder/gemachtigde).
Volgnummer beheereenheden
U geeft iedere beheereenheid die u intekent een beheereenheidvolgnummer. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer
in de Opgave beheereenheden. Ook landschapselementen waarvoor u subsidie aanvraagt, tellen mee in de nummering en krijgen
een volgnummer.
Zorg dat de nummers en codes die bij één beheereenheid horen
van elkaar gescheiden zijn door een puntkomma (;).
Voorbeeld nummering kaart(en)
Als u op de eerste kaart 19 beheereenheden met de nummers 1 tot
en met 19 heeft ingetekend, dan gaat u op de volgende kaart door
met nummer 20.
Vul de kaartgegevens in de Opgave beheereenheden in
Neem het volgnummer van elke beheereenheid over in de Opgave
beheereenheden’. Vermeld ook de exacte omvang van de beheereenheden (bijvoorbeeld: op een schaal van 1:5.000 is een
centimeter op de topografische kaart in werkelijkheid vijftig
meter).
Let op: Krijg u (alleen) subsidie voor individueel beheer en wilt u uw subsidie
aanvraag uitbreiden? Dan geeft u in de Opgave beheereenheden bij uw
aanvraag uitbreiding alleen de oppervlakte op van de beheereenheid/beheereenheden waarmee u de subsidie wilt vergroten. Doet u mee met collectief
beheer en wilt u uw subsidie uitbreiden? Geef dan de volledige nieuwe
maximale oppervlakte voor het collectief beheer op.
Kopieer uw ingevulde kaarten
Kopieer de ingevulde kaart(en) voor uw eigen administratie en
voeg de originelen bij uw aanvraag.
Bij vraag 4.1
Zie de achterzijde van de Opgave beheereenheden.
Bij vraag 5.1
U komt niet voor deze regeling in aanmerking als u op dezelfde
oppervlakte al een subsidie met hetzelfde doel als de subsidie voor
(agrarisch) natuurbeheer krijgt van Dienst Regelingen, Dienst
Landelijk Gebied, een lagere overheid of een waterschap.
Als u andere subsidies krijgt met hetzelfde doel, die u niet tegelijk
met het SNL mag ontvangen, verklaart u door het invullen van de
Opgave Subsidies andere regelingen dat u deze subsidie(s) wilt

beëindigen. Een gemachtigde kan dit ook voor u doen. Wij zorgen
er dan voor dat uw eerdere subsidie(s) wordt/worden stopgezet
en dat al betaalde subsidiegelden worden teruggevorderd of
verrekend vanaf de ingangsdatum van de SNL-subsidie. Zie de
achterzijde van de Opgave Subsidies andere regelingen voor een
invulinstructie.

