Subsidie voor gecertificeerde
beheerders

Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Een van de uitgangspunten van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is
vertrouwen in de beheerders. Certificering is hierbij een belangrijk instrument. Bent u
natuurbeheerder en is uw certificeringaanvraag voor het SNL goedgekeurd? Dan kunt u
subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aanvragen als gecertificeerde beheerder.
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Inleiding
In Nederland liggen veel natuurterreinen die waardevol
zijn voor natuur en landschap. De natuurwaarden in
deze gebieden willen wij graag behouden en verder
ontwikkelen. Hiervoor is er vanaf 2011 het Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Dienst Regelingen
voert deze regeling uit namens de provincies.
Bij het opstellen van het SNL hebben de provincies intensief
samengewerkt met vertegenwoordigers van particuliere
eigenaren en landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties.

Wat vindt u in deze brochure?
In deze brochure leest u wie een certificaat kan krijgen voor
certificering voor het Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer en waar u zich kunt laten certificeren. U
leest ook hoe u als gecertificeerde beheerder een aanvraag
voor subsidie voor het SNL kunt doen en aan welke
voorwaarden u moet voldoen. De subsidietarieven voor het
SNL 2011 kunt u vanaf oktober 2010 opvragen bij uw
provincie of bij Het LNV-Loket.
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Certificering
Certificering biedt het vertrouwen dat het beheer op de
juiste manier wordt uitgevoerd. Vertrouwen in de kwaliteit
en professionaliteit van de beheerders en hun motivatie en
inspanning voor kwalitatief goed beheer. Certificering levert
voordelen op voor zowel beheerder als toezichthouder.
Voor u als beheerder betekent het: minder administratieve
lasten en minder controlelasten. Toezichthouders kunnen
efficiënter werken.

Kijk voor u een aanvraag indient, eerst of u in aanmerking
komt voor certificering.
De exacte voorwaarden en meer informatie vindt u op de
website www. portaalnatuurenlandschap.nl. U kunt ook
contact opnemen met het secretariaat van de Stichting.
Uw provincie of provinciaal informatiepunt kan u ook van
dienst zijn. Als u in het bezit bent van een certificaat meldt u
dit bij Dienst Regelingen.

Bij certificering maken we onderscheid tussen individuele
en groepscertificaten. De certificaten heten:
• Het certificaat natuurbeheer. Dit is een individueel
certificaat voor eigenaren en organisaties. Elke subsidiegerechtigde kan een aanvraag doen om zich te laten
certificeren.
• Het certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer.
Dit is een groepcertificaat voor samenwerkingsverbanden
van eigenaren en organisaties. Samenwerkingsverbanden
van subsidiegerechtigden kunnen een aanvraag doen om
zich te laten certificeren.
• Het certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer. Dit is
een certificaat voor het agrarisch natuurbeheer. Daar
gaan we in deze brochure niet verder op in.
Bij een certificaat ‘Samenwerkingsverband natuurbeheer’
ziet de gecertificeerde organisatie erop toe dat de beheerders die onder het certificaat vallen, het afgesproken beheer
uitvoeren. Er bestaat dan een samenwerkingsverband van
partijen waarbij via een machtiging het beheer is overgedragen aan een beheerder die uit naam van de leden het beheer
uitvoert. Bij een certificaat ‘Natuurbeheer’ beheert u zelf de
percelen.

Postadres:
Secretariaat Stichting certificering SNL
p/a Dienst Landelijk Gebied
Postbus 20021
3502 LA Utecht
U kunt de Stichting bereiken tussen 9.00 en 12.00 uur via
telefoonnummer 030 – 23 44 060 of per e-mail:
certificeringsnl@minlnv.nl.
Op de site http://www.portaalnatuurenlandschap.nl vindt u
algemene informatie over de Stichting en het Stichtings
bestuur. U kunt hier binnenkort het aanvraagformulier
certificering en aanvullende informatie downloaden.
Wanneer kunt u aanvragen?

Vanaf 15 november 2010 kunt u een aanvraag voor
certificeren in dienen. Als u vóór 1 januari een aanvraag
voor certificering heeft ingediend wordt u in beginsel
aangemerkt als een gecertificeerde beheerder.
Als u later aanvraagt, wordt u niet meer aangemerkt als
‘Gecertificeerde’ voor SNL-aanvragen voor 2011.

1.1 Wie kunnen een certificaat aanvragen?
In het SNL kunnen aanvragers van subsidie voor natuur- en
landschapsbeheer zich laten certificeren.

1.2 Hoe kunt u zich laten certificeren?
Om u te laten certificeren, dient u een aanvraag in bij de
Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en
Landschapsbeheer. Het Secretariaat van de Stichting is
gevestigd bij de Dienst Landelijk Gebied in Utrecht.
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2
Aanvraag gecertificeerde
beheerders
U wilt subsidie aanvragen voor natuur- of landschapsbeheer als gecertificeerde beheerder. Wat moet u daarvoor
doen en wat gebeurt er met uw aanvraag?

2.1 Subsidie aanvragen
U vraagt subsidie aan in de aanvraagperiode voor het SNL,
met de Aanvraag subsidie natuur- en landschapsbeheer voor
gecertificeerde beheerders. Aan deze aanvraag voegt u de
digitale aanvraagbestanden toe op de voorgeschreven
manier. In de ‘Instructie aanleveren digitale aanvraag SNL
Natuur 2011’ leest u aan welke specificaties de digitale
aanvraagbestanden moeten voldoen.
De aanvraagperiode is van 15 november 2010 tot en met 14
januari 2011. In deze periode kunt u een aanvraag doen.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

2.2 Natuurbeheerplan
De provincies bepalen in welke gebieden u subsidie kunt
krijgen voor natuur- en landschapsbeheer via het SNL.
Zij maken hiervoor een Natuurbeheerplan waarin de
natuurbeheer- en landschapstypen voor alle natuur
gebieden vastliggen. U kunt alleen subsidie krijgen voor het
beheertype dat in het Natuurbeheerplan is vastgesteld voor
uw gebied.

2.3 Behandeling van uw aanvraag
Dienst Regelingen neemt uw aanvraag in behandeling als
deze compleet is en u hem binnen de aanvraagperiode naar
ons heeft toegestuurd. Wij controleren uw aanvraag en
nemen binnen tien weken na uw subsidieaanvraag een
beslissing namens de provincie waar de aanvraag betrekking op heeft. We kunnen deze beslistermijn één keer met
tien weken verlengen. Het besluit leest u in een
subsidiebeschikking.
Volledigheid

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, moet u de
aanvraag volledig en naar waarheid invullen. De afmetingen
die u opgeeft in uw aanvraag moeten overeenkomen met de
afmetingen van de beheereenheid in het veld. Daarmee
voorkomt u dat er een terugvordering en/of sanctie
plaatsvindt.
6 | Subsidie voor gecertificeerde beheerders

Het kan zijn dat u nog aanvullende gegevens moet aan
leveren. U krijgt hierover schriftelijk bericht. U heeft dan
eenmalig veertien dagen de tijd om uw aanvraag aan te
vullen of een verschil in omvang te verklaren. De termijn
van veertien dagen geldt vanaf het moment dat wij u om de
aanvulling vragen.
Tijdigheid

Als u uw aanvraag buiten de aanvraagperiode opstuurt, dus
te vroeg of te laat, dan nemen we uw aanvraag niet in
behandeling. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als u uw
aanvraag te vroeg heeft ingestuurd, kunt u een nieuwe
aanvraag insturen in de juiste aanvraagperiode.
Het kan zijn dat er onvoldoende budget of quotum is voor
alle aanvragen. In dat geval verloopt de toekenning van uw
subsidie volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het
eerst maalt’. Hierbij is de datum waarop uw aanvraag
volledig bij ons binnenkomt bepalend, niet de datum
waarop u uw aanvraag heeft verstuurd.
Beslissing op uw aanvraag

Wordt uw subsidie toegekend, dan begint uw subsidie
periode van zes jaar op 1 januari 2011 of aansluitend aan
uw PSN aanvraag. Vanaf dat moment moet u aan de
subsidieverplichtingen voldoen, ook als u nog geen
subsidiebeschikking heeft ontvangen. De eerste uitbetaling
krijgt u na afloop van het eerste jaar van de subsidieperiode
(begin 2012). Let op: als u overgestapt bent met een
overbruggingsperiode (zes jaar plus x maanden aan de
voorkant), dan gaat uw subsidie op een andere datum in.

3
Welke subsidies zijn er?
Het SNL kent subsidies en toeslagen. U kunt subsidie
aanvragen voor een natuurbeheertype of landschapstype
met een looptijd van zes jaar. Dit noemen we een subsidieperiode of subsidietijdvak. Welke subsidie u kunt aanvragen, leest u hier.

3.1 Subsidie natuurbeheer
Een subsidie natuurbeheer is een vergoeding voor de
instandhouding van een natuurbeheertype.
Per beheertype is in de Index Natuur en Landschap
beschrijven aan welke terreinkenmerken uw terrein moet
voldoen (bijvoorbeeld Zee en Wad).
De tot dit type behorende eenheid is tenminste 500 ha
groot of maakt onderdeel uit van een groter gebied
behorend bij grootschalige dynamische natuur.
Beheertypen mogen elkaar meestal niet overlappen. U kunt
op één oppervlakte maar één natuurbeheertype aanvragen.
Openstelling

Bij de subsidie voor natuurbeheer moet een beheerder zijn
terrein openstellen. Het natuurterrein moet minimaal 358
dagen per jaar gratis opengesteld, bereikbaar en
toegankelijk zijn.

monumenten of Natura-2000 gebieden, waardoor
openstelling niet mogelijk is
2.	uw beheereenheid niet bereikbaar of fysiek toegankelijk
is
3.	u maximaal één hectare van de beheereenheid wilt
afsluiten voor bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
Hiervoor hoeft u dus geen ontheffing aan te vragen. U moet
alleen ontheffing aanvragen als er sprake is van een andere
ontheffingsreden.

3.2 Subsidie landschapsbeheer
Een subsidie voor landschapsbeheer is 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
natuurbeheerplan van uw provincie zijn opgenomen.
In de pakketvoorwaarden en beheervoorschriften van de
landschapspakketten staat hoe u het landschapselement
moet onderhouden. De pakketten vindt u op
www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Bereikbaarheid

Een terrein is bereikbaar als het te bereiken is vanaf de
openbare weg, of via een aangrenzend opengesteld terrein.
U kunt ook subsidie krijgen voor een terrein als alle wegen
en paden van andere eigenaren zijn. U moet dan wel goede
afspraken maken met de andere eigenaren, zodat het
terrein bereikbaar blijft. U blijft als subsidieaanvrager
namelijk verantwoordelijk voor de bereikbaarheid.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor landschap
moet u tijdens de hele subsidieperiode voldoen aan een
aantal instapeisen en algemene beheerverplichtingen
(zie Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer op
www.hetlnvloket.nl of www.portaalnatuurenlandschap.nl.
Het element moet voldoen aan de instapeisen.
Als gecertificeerde moet u aan de Algemene beheer
verplichtingen voldoen.

Toegankelijkheid

Een terrein is toegankelijk (oftewel begaanbaar) als er in het
terrein gelopen, gefietst of gevaren kan worden, zonder dat
er gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld bij moerassen en
trilvenen) ontstaan.
Ontheffing

U heeft geen openstellingsplicht als:
1.	u moet voldoen aan de regels van de Flora- en faunawet
voor soortenbescherming of aan de instandhoudingsdoelstellingen en toegangsbeperkingen voor de
Natuurbeschermingswet 1998 voor beschermde natuur-

3.3 Subsidie recreatiebeheer
Subsidie recreatiebeheer is een vergoeding voor de kosten
die u maakt voor het openstellen van uw terrein voor
recreanten. De hoogte van de subsidie is een vast bedrag per
hectare per jaar. U krijgt de subsidie voor dezelfde periode
als beheersubsidie. U kunt subsidie recreatiebeheer alleen
aanvragen in combinatie met een aanvraag voor beheersubsidie.
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Voorwaarden en verplichtingen subsidie recreatie:
Subsidie recreatiebeheer krijgt u alleen in combinatie met
beheersubsidie.
Het terrein moet minimaal 358 dagen per jaar kosteloos
voor het publiek opengesteld zijn.
Het terrein moet voldoende paden, wegen en vaarwegen
hebben.
U moet de paden en (vaar)wegen onderhouden.
U moet medewerking verlenen aan de aanleg van doorgaande fiets- en wandelroutes.
U mag (vaar)wegen en paden op uw terrein niet
ontoegankelijk maken.

De natuurbeheertypen
Een overzicht en beschrijving van de natuurbeheertypen
met de bijbehorende aanvraagcode en Indexcode staat op
www.portaalnatuurenlandschap.nl en op de website van
Het LNV-Loket. U vindt hier ook de Index Natuur en
Landschap.

Landschapspakketten
Een overzicht van de landschapselementen met de
bijbehorende aanvraagcode en indexcode staat op
www.portaalnatuurenlandschap.nl en op de website van het
LNV-Loket. U vindt hier ook de Index Natuur en Landschap.
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Tips bij het invullen
van uw subsidieaanvraag
Wat als….
… Uw huidige subsidie voor (P)SN afloopt?

Loopt uw huidige subsidie voor natuurbeheer per 31
december 2010 of vóór 1 december 2011 af? Dan kunt u
aansluitend aan de huidige subsidieperiode subsidie
aanvragen voor het SNL. U moet dan wel in de aanvraag
periode 2011, vanaf 15 november 2010 tot en met 14 januari
2011, een nieuwe subsidie aanvragen. Uw subsidie voor SNL
gaat in op 1 januari 2011 als uw huidige subsidie eindigt op
31 december 2010. Loopt uw subsidie op een andere datum
af, dan gaat uw subsidie voor SNL aansluitend in plus een
aanvulling aan de voorkant van maximaal 11 maanden.
… U een of meerdere aanvragen heeft die voor 1 december 2011
aflopen en u gebruik wilt maken van een overbruggingsperiode?

Als u een of meerdere SN-aanvragen heeft die aflopen, dan
kunt u ervoor kiezen deze aanvragen te bundelen tot één
nieuwe SNL-aanvraag. Dit kan alleen als uw subsidie
aanvragen voor de SN op 31 december 2010 of vóór 1
december 2011 aflopen. Uw SNL-aanvraag gaat dan in per
2012 voor een periode van zes jaar plus een aanvulling aan
de voorkant van maximaal één jaar.
Een voorbeeld:
U heeft drie aflopende subsidieaanvragen voor de SN.
Een aanvraag loopt af per 31 december 2010, een per 28
februari 2011 en de laatste loopt af per 30 juni 2011. U kiest
ervoor deze drie aanvragen samen te voegen tot één nieuwe
subsidieaanvraag voor het SNL.
In dit geval krijgt uw SNL-aanvraag als einddatum 31
december 2017. De looptijd van uw subsidie is dan zes jaar
plus de aanvulling aan de voorkant. In het voorbeeld: zeven
jaar voor de aanvraag die op 31 december 2010 afloopt, zes
jaar en tien maanden voor de aanvraag die in februari 2011
afloopt en zes jaar en zes maanden voor de aanvraag die
eind juni 2011 afloopt.

… U wilt overstappen van de (P)SN naar SNL natuur?

Heeft u een lopende subsidie voor natuurbeheer die in 2011
nog niet afloopt? Wilt u toch graag overstappen naar een
SNL-subsidie? Dat kan. U kunt uw lopende subsidie voor de
(P)SN misschien omzetten naar het SNL. Zorg ervoor dat u
in de bovengenoemde aanvraagperiode subsidie aanvraagt.
Wij zetten uw lopende (P)SN-subsidie stop als wij u
SNL-subsidie hebben toegewezen..
Als u overstapt naar SNL-natuur, doet u dat voor al uw
lopende SN subsidieaanvragen.
Hierop bestaan enkele uitzonderingen:
1.	Bij een verzamelaanvraag van een samenwerkingsverband
zoals de Unie van Bosgroepen kunnen individuele leden
van het samenwerkingsverband ervoor kiezen om niet
over te stappen naar de nieuwe regeling. In dit geval blijft
de lopende (P)SN-aanvraag voor de resterende subsidieperiode doorlopen voor de terreinen of percelen van het
lid of de leden die niet wil/willen overstappen naar het
SNL.
2.	De lopende subsidie ligt in meerdere provincies,
bijvoorbeeld een deel van de beheereenheden ligt in
Limburg en een deel in Noord-Brabant. In het SNL kunt u
alleen per provincie subsidie aanvragen. Wilt u toch
volledig overstappen naar SNL? Dan moet u twee
SNL-aanvragen insturen: één voor Gelderland en één voor
Overijssel. Zo kunnen wij de lopende (P)SN-aanvraag
alsnog beëindigen.
3.	Een terrein of perceel kan niet eenduidig aan één
provincie toegewezen worden omdat de provinciegrens
er door heen loopt. Bij uw aanvraag voor SNL vraagt u per
provincie subsidie aan.
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Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp)
Dienst Regelingen (DR) verwerkt uw persoonsgegevens, in
opdracht van de provincies, in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent,
onder andere, dat we u informeren over het gebruik van uw
gegevens. We gebruiken de gegevens in subsidieaanvragen
natuurregelingen onder meer voor de uitvoering van:
het stelsel van toeslagrechten binnen het Gemeen
schappelijk Landbouwbeleid, de subsidieverlening voor
agrarisch natuurbeheer en van toepassing zijnde regelingen
uit de EU-verorderingen.
Verder verstrekken we uw gegevens aan:
• Diensten van LNV, zoals de Dienst Landelijk Gebied,
Algemene Inspectiedienst, Directie Natuur en Directie
Kennis
• Aan instanties zoals het Milieu en Natuurplanbureau van
VROM, de Provincies, Rijkswaterstaat, de Europese
Commissie, Centraal bureau voor de statistiek, land- en
tuinbouworganisaties, het Faunafonds, Unie van
Landschappen, Unie van Bosgroepen, Vereniging
Vogelbescherming Nederland, Platform soorten
beschermende organisaties, Stichting centrum voor
landbouw en milieu (CLM) het Bosschap, Stiching
Landschapsbeheer Nederland, Wageningen Universiteit
(WUR) en Stichting Nationaal Groenfonds.
Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van uw gegevens is
vastgelegd in het openbaar register ‘Meldingen Wbp’.
Dit kunt u vinden op www.minlnv.nl. Kies voor de menu
optie Organisatie, Bescherming persoonsgegevens. Voor
vragen over het gebruik van uw gegevens kunt u contact
opnemen met Het LNV-Loket: 0800 – 22 333 22 op werk
dagen van 8.30 – 16.30 uur.

10 | Subsidie voor gecertificeerde beheerders

6
Heeft u vragen?
Op de website van uw provincie en op www.minlnv.nl/loket
vindt u de meest actuele informatie. U kunt er ook
aanvullende brochures en formulieren downloaden.
Meer informatie

Bel dan met Het LNV-Loket: 0800 – 22 333 22 (op werkdagen
van 8.30 tot 16.30 uur). Of kijk op www.minlnv.nl/loket.
U kunt ook de website van uw provincie raadplegen.
Vragen over certificering?

Correspondentie met Dienst Regelingen

Zorg ervoor dat u op alle correspondentie met Dienst
Regelingen uw aanvraagnummer en relatienummer op elke
pagina vermeldt. Op standaardformulieren is hiervoor
ruimte gereserveerd.
Dienst Regelingen
SNL
Antwoordnummer 86
9400 VB Assen

Heeft u specifieke vragen over certificering? Neem dan
contact op met het Secretariaat van de Stichting certificering
SNL, telefonisch: 030 – 23 44 060 of via e-mail:
certificeringsnl@minlnv.nl.
Provinciale informatiepunten

Voor vragen over de voorwaarden van het Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer, de specifieke beheereisen,
het beheer van uw terreinen en de provinciale
Natuurbeheerplannen kunt u terecht bij uw provinciale
informatiepunt. Meer informatie vindt u ook op
www.portaalnatuurenlandschap.nl.
Over Dienst Regelingen

Dienst Regelingen is een uitvoeringsinstantie die regelingen
en wetten uitvoert voor rijks- en provinciale overheden,
zoals:
• EU-regelingen
• verordeningen en verplichtingen
• de identificatie en registratie van percelen, dieren en
relaties
• vergunningen en ontheffingen voor het landelijk gebied
• regelingen rond het mestbeleid
• nationale subsidieregelingen
• regelingen rond het plattelandsontwikkelingsbeleid
Het SNL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Europese Unie. Daarom moet u ook voldoen aan de
Europese verordeningen ELFPO Vo. 1974/2006, 1975/2006
en GBCS Vo. 796/2004.
Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan
ontlenen. De oorspronkelijke tekst van het SNL vindt u in de
provinciale bladen.
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Provincie		

Informatiepunt

Groningen
					

Informatiepunt 		(050) 31 78 555
Landelijk Gebied

Telefoonnummer

Website

www.infopuntgroningen.nl

Friesland		
					

Samenwerkingsverband 		(058) 29 25 225
natuur- en landschapsbeheer

www.SANL-fryslan.nl

Drenthe		
					

DLG Steunpunt Programma
beheer en SNL regio Noord

(0592) 31 60 83

Overijssel

Groenloket

(0900) 20 21 492

www.groenloketoverijssel.nl

Gelderland
Groenloket Gelderland
(0900) 36 36 360
						Bereikbaar maandag t/m
donderdag tussen 9.00 en
13.00 uur. (In de aanvraagperiode ook op vrijdag.)

www.groenloket.nl

Flevoland

DLG regio Oost

www.groenloket.nl

Noord-Holland
					

DLG Steunpunt Programma 		(030) 23 44 079
beheer en SNL regio West

Zuid-Holland
					

DLG Steunpunt Programma
beheer en SNL regio West

(030) 23 44 079

Utrecht		
					

DLG Steunpunt Programma
beheer en SNL regio West

(030) 23 44 079

(0900) 36 36 360

www.provincie-utrecht.nl/snl

Noord Brabant
Brabants Groenloket
(0900) 235 25 25 Bereikbaar
							op werkdagen tussen 9.00
						
en 12.00 uur

www.brabant.nl/groenloket
E-mail: groenloket@brabant.nl		

Limburg		

DLG regio Zuid

(013) 59 50 595

www.limburg.nl/snll

Zeeland		

DLG regio Zuid

(013) 59 50 595

www.dienstlandelijkgebied.nl
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Dit is een uitgave van
Dienst Regelingen
In opdracht van uw provincie
november 2010

