Toelichting
bij Aanvraag
Subsidie natuur- en landschapsbeheer 2011
• Deze toelichting hoort bij het formulier voor het Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuur- en landschapsbeheer. De toelichting geeft informatie over de vragen op het
formulier.
• Wilt u meer informatie? Kijk dan op 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 natuur- en landschapsbeheer
U vraagt subsidie voor het SNL aan voor uzelf als natuurbeheerder.
U kunt ook iemand machtigen om de subsidie namens u aan te
vragen.
De subsidie gaat in op 1 januari 2011.
Vermeld altijd uw aanvraagnummer
Vermeld in uw correspondentie met Dienst Regelingen altijd
uw aanvraagnummer en relatienummer. Dit geldt ook bij aan
vullingen op uw subsidieaanvraag.

Toelichting bij de vragen
Bij vraag 1.1
BSN, KvK of relatienummer
U vult bij Kamer van Koophandelnummer (KvK), Burgerservice
nummer (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 voor SNL. Deze vraagt u aan
bij Het LNV-Loket. U kunt ook een machtiging afgeven via Mijn
dossier op de website van Het LNV-Loket.
Bij vraag 2.1
Geef hier de provincie aan waar de beheereenheden liggen waar
voor u subsidie aanvraagt. U vraagt per provincie subsidie aan voor
SNL. U vult hier dus maar één provincie in. Ligt uw terrein in twee
provincies, vraag dan in twee provincies subsidie aan. U stuurt in
dit geval per provincie een aanvraag in.

Bij vraag 2.2
Uw huidige subsidie voor natuurbeheer loopt in 2011 af
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 aanvraagperiode voor het SNL in 2010 (aanvraag
periode 2011, van 15 november 2010 tot en met 14 januari 2011)
een nieuwe subsidieaanvraag insturen. Heeft u meerdere subsidies
voor natuurbeheer die in 2011 aflopen? Dan kunt u deze aan
vragen samenvoegen tot één nieuwe SNL-aanvraag.
Bij vraag 2.3
Overstappen naar het SNL
U heeft een lopende subsidie voor natuurbeheer en u wilt over
stappen van de SN of PSN naar het SNL natuur. Welke mogelijk
heden heeft u?
Heeft u een lopende subsidie voor natuurbeheer die in 2011 nog
niet afloopt? Wilt u toch graag SNL-subsidie ontvangen? Dat kan.
U kunt uw lopende subsidie voor de (P)SN namelijk omzetten naar
het SNL. U moet dan wel in de aanvraagperiode voor het SNL in
2010 van 15 november 2010 tot en met 14 januari 2011) subsidie
aanvragen. Wij zetten uw lopende (P)SN-subsidie stop.
Let op: u kunt alleen in één keer voor al uw lopende (P)SN-subsidies in een
provincie overstappen naar SNL. U hoeft de lopende subsidie voor natuurbeheer
niet terug te betalen bij de overstap. De toets op het eindresultaat van uw
SN/PSN-doelpakket vervalt ook.
Combinatie meerdere (P)SN subsidies
Heeft u meerdere subsidies voor natuurbeheer met verschillende
einddata? Loopt een deel van uw subsidies in 2011 af en een
deel pas daarna? Dan kunt u deze subsidies samenvoegen tot één
nieuwe SNL-aanvraag. U vraagt in dit geval aansluitend aan de
huidige subsidieperiode subsidie aan voor de aflopende subsidie(s)
en stapt over naar SNL met de overige aanvragen.
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Bij vraag 3.1
Topografische kaart
Een belangrijk onderdeel van uw aanvraag is één of meerdere topo
grafische 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
werkdagen een topografische kaart met schaal 1:5.000 toege
stuurd. Vraag de kaart zo snel mogelijk aan om er zeker van te zijn
dat u uw kaart op tijd in huis heeft.
Hoe tekent u uw beheereenheden in?
U krijgt van ons een kaart met daarop de terreinen 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 hier
voor een fijnschrijver met een contrasterende kleur en 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 dié oppervlakte zijn waarop het
beheertype (= het subsidiepakket) aanwezig is. Teken dit ook zo in.
Alleen voor die oppervlakte komt u in aanmerking voor subsidie.
Lijnen beheereenheden gelijk aan kadastrale lijnen
Soms lopen de lijnen van (een deel van) uw beheereenheid gelijk
met kadastrale lijnen of herkenningspunten (bijvoorbeeld wegen
of waterlopen) die al op de kaart zijn afgedrukt. In dat geval trekt
u deze lijnen zo nauwkeurig mogelijk over. Alleen een beheer
eenheidnummer in het perceel zetten is niet voldoende.
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.
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.
Teken alle landschapselementen waarvoor u SNL subsidie aan
vraagt ook exact in. Op de voorgedrukte luchtfoto kunt u meestal
de grenzen zien. De landschapselementen zet u in de opgave
beheereenheden. Vermeld hier ook de exacte omvang van de
beheereenheden. Alle elementen waarop u geen natuur beheert,
tekent u buiten de beheereenheid.
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 beheer
eenheden in de witte kaartrand in te tekenen.

Situatie op de kaart niet actueel
Staat de verkeerde topografische situatie op uw topografische
kaart? Teken dan op de kaart de actuele situatie van uw beheereen
heden in.
Meerdere kaartlagen
De topografische kaart die u met uw aanvraag meestuurt, moet
soms uit meerdere kaartlagen bestaan. Dit is afhankelijk van
de subsidie die u aanvraagt (zie hieronder). Zorg ervoor dat u
voldoende kaarten heeft om alle kaartlagen in te tekenen. Heeft u
meer kaarten nodig, vraag deze dan aan bij Het LNV-Loket.
Afhankelijk van de subsidie die u aanvraagt, tekent u de volgende
kaartlagen in:
• Beheereenhedenkaart
• Openstelling- en recreatiekaart
Geef elke kaart een naam
Vermeld bovenin de witruimte op elke kaart of het een beheer
eenheden of openstelling en recreatiekaart betreft. Vraagt u
beheersubsidie en recreatie aan? Dan stuurt u zowel een beheer
eenhedenkaart als een openstelling- en recreatiekaart met uw
aanvraag mee.
Beheereenhedenkaart
Op de beheereenhedenkaart tekent u de beheereenheden in waar
voor u subsidie aanvraagt, dus ook landschapselementen zoals
bomen en heggen.
Openstelling- en recreatiekaart voor SNL
Op deze kaartlaag geeft u aan waar uw natuurterrein niet is
opengesteld (waarvoor u ontheffing aanvraagt) en of en waar u
recreatiesubsidie aanvraagt.
U tekent deze kaartlaag alleen in als:
1.	u een ontheffing wilt voor de openstelling en de ontheffing valt
onder reden 4: overige ontheffingsreden en/of
2.	u op een deel van een beheereenheid recreatiesubsidie
aanvraagt.
Is de hele beheereenheid opengesteld en vraagt u recreatiesubsidie
aan, dan hoeft u dit niet in te tekenen.
Ontheffing openstelling intekenen
De ontheffing van de openstelling tekent u als volgt in: u zet een
lijn om (het deel van) de beheereenheid die niet is opengesteld.
De (delen) van de beheereenheden moeten overeenkomen met de
rijen onder de kolom openstelling in de Opgave beheereenheden.
U geeft in deze opgave ook aan waarom u het terrein (gedeeltelijk)
niet openstelt.
Recreatiesubsidie aanvragen
Recreatiesubsidie kunt u alleen aanvragen in combinatie met
beheersubsidie en alleen als u uw natuurterrein minimaal 358
dagen per jaar openstelt en het terrein toegankelijk blijft. Het
natuurterrein moet voldoende wegen, vaarwegen en paden
bevatten, die recreatief gebruik mogelijk maken.
Als u een specifiek pad niet openstelt, geeft u dit aan met een
stippellijn op de kaart.
Recreatiesubsidie intekenen
De recreatiesubsidie tekent u als volgt in: u zet een lijn om het deel
van de beheereenheid waarvoor u recreatiesubsidie wilt aanvragen.
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In de beheereenheid zet u het nummer en de code gescheiden
door een puntkomma (bijvoorbeeld 2;4850).
Vermeld uw aanvraagnummer SNL
Vermeld op elke kaart in het invulhokje bovenaan de kaart uw
aanvraagnummer SNL (het nummer rechtsboven op het aanvraag
formulier) en uw naam (beheerder/gemachtigde).
Volgnummer beheereenheden
U geeft iedere beheereenheid die u intekent een volgnummer.
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 volg
nummer. 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 beheer
eenheden. (bijvoorbeeld: op een schaal van 1:5.000 is een
centimeter op de topografische kaart in werkelijkheid vijftig
meter).
Kopieer uw ingevulde kaarten
Kopieer de ingevulde kaart(en) voor uw eigen administratie en
stuur de originelen met de aanvraag mee.
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
natuurbeheer krijgt van Dienst Regelingen, Dienst Landelijk
Gebied of een andere overheidsinstantie (vooral gemeentelijke en
andere provinciale subsidies).
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.

