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Toelichting 

Het door u als onderdeel van een subsidieaanvraag in te dienen investeringsplan 
dient de antwoorden op de vragen in dit format te bevatten. Een 
investeringsplan dat alle onderstaande elementen bevat voldoet aan de 
vereisten van de subsidieaanvraag. Dit format is van toepassing op zowel de 
nieuwe SKNL- als de SNZH-regeling. 
 
Er is een tweedeling gemaakt in een algemeen gedeelte en een gedeelte per 
maatregel.  

 

ALGEMEEN 
 
Tot welke doelgroep behoort u? 

☐ Aanvrager Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 

☐ Aanvrager Subsidieregeling Natuurmaatregelen Zuid-Holland 
 
Betreft (grenzend aan) natura 2000- gebied …………………………………..  
 
Uitgangssituatie 
Beschrijf beknopt de sterkten en zwakten van het gebied en de kansen en 
bedreigingen die zich voordoen. Verwezen kan worden naar de 
natuurdoelanalyse. Benoem de maatregelen die u hierbij wilt inzetten. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Samenvattend totaal gebiedsoverzicht 
Dit overzicht wordt gegenereerd door het invullen van de tabbladen per 
maatregel in het excel-bestand op de provinciale website. 
 
Deze aanvraag voor projectsubsidie (programma-aanvraag) omvat alle 
natuurmaatregelen die u in en nabij één natura 2000- gebied beoogt te 
verrichten in de periode 1 januari 2023 tot 31 december 2025. 
 

KERNGEGEVENS PER MAATREGEL 
Het investeringsplan dient per maatregel antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
 
Vul in maatregelnaam 1  ………………………………………………………………………….... 
Vul, indien van toepassing, in deelgebied………………………………………………………….   
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Categorie 
Een project kan altijd maar uit één van deze twee categorieën komen.  
Kies de categorie Natuurpact of Programma Natuur en vervolgens de van 
toepassing zijnde subcategorie. 

☐ Maatregel Natuurpact, te weten:  

☐ inrichten, ☐ beheer, ☐ herstel, ☐ onderzoek, ☐ monitoring, ☐ handhaving,  

☐ communicatie, ☐ planvorming.  
 

☐ Maatregel Programma Natuur, te weten: 

☐ verbetering kwaliteit natuurgebied, ☐ hydrologische verbetering, ☐ 

verwerving en inrichting, ☐ overgangszones, ☐ overige kwaliteitsmaatregelen, 

☐ vitalisering bos.  
Onderbouwing dat de maatregel aanvullend is op Natuurpact 
………………………………………………………………………………………………. ……… 
 
Inhoud 
Geef een omschrijving van de te treffen natuurmaatregel, de oppervlakte en de 
motivatie. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Locatie 
Voeg bij voorkeur een GEO bestand toe in één van de volgende GIS-
bestandsformaten (.gpkg), (.gdb), (.json) of (.tiff) of als alternatief een 
topografische kaart met een schaal van 1: 10.000. 
 
Doel 
Aan welke Natura 2000 (instandhoudings)doelen draagt de maatregel bij, en in 
welke mate (oppervlak habitattype, natuurbeheertype of leefgebied van soorten 
dat wordt gerealiseerd of verbeterd)? Heeft de aanvraag betrekking op NNN-
doelen of Bos- en bomenstrategie dan de hiervoor van toepassing zijnde doelen 
vermelden. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Beheer en onderhoud 
Op welke wijze wordt het gerealiseerde projectresultaat op de lange termijn 

geborgd?  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Monitoring 
Op welke wijze wordt het beoogde natuureffect van de verschillende 
maatregelen gemonitord? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Vergunningen en ontheffingen 
(N.B. op 1 maatregel kunnen meerdere vergunningen en ontheffingen van 
toepassing zijn.)  
Zijn voor deze maatregel vergunningen of ontheffingen van toepassing en wat is 
daarvan de status? 

☐ verleend, ☐ in aanvraag, ☐ nog aan te vragen  
Toelichting: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Projectpartners en belanghebbenden 
Welke partijen werken aan welke activiteit mee? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Welke belanghebbenden zijn er en is er voldoende draagvlak? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Risico’s 
Identificeer eventuele risico’s die betrekking hebben op de maatregel en de wijze 
waarop deze vermeden, gereduceerd, overgedragen of geaccepteerd worden. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
BTW regime 
Kunt u de btw over deze maatregel verrekenen of compenseren? 

☐ Ja, het btw-nummer is ……………………….. 
U vult alle bedragen exclusief btw in. 

☐Nee 
U vult alle bedragen inclusief kostprijsverhogende btw in. 
 
Begroting, planning en aantal hectares 
Presenteer de subsidiabele kosten, de planning en het aantal hectares die 
betrekking hebben op deze maatregel door het invullen van de tabellen in de 
tabbladen in bijbehorend excelbestand.  
 
N.B. RVO toetst op basis van het natuurbeheerplan met als gehanteerde eenheid 
beheertypen. Natura 2000 toetst op de voor het desbetreffende gebied 
geldende beheerplan met als gehanteerde eenheid habitattypen. Voor de 
koppeling wordt verwezen naar de conversietabel. 

 


