
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Limburg kent een groot aantal landbouwgebieden en natuur
terreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap.
De Provincie Limburg wil de natuurwaarden in deze gebieden 
graag behouden en verder ontwikkelen. Grondeigenaren  kunnen 
subsidie krijgen voor het omzetten van landbouwgrond naar 
 natuur. De gebieden waar dit mogelijk is en de wijze waarop 
subsidie wordt verleend is vastgelegd in de in het Provinciaal 
Natuurbeheerplan en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
 Natuur en Landschap Limburg (SKNL).

SKNL
Wie kan aanvragen?
In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg staat aan-
gegeven in welke gebieden deze subsidie van toepas-
sing is. De SKNL-regeling is te vinden op de website 
van de Provincie Limburg:
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsi-
dieregelingen/Natuur_Landschap_en_Landbouw/Subsi-
diestelsel_Natuur_en_Landschap_SNL

Er zijn twee subsidies die u ook kunt combineren:
 ■ subsidie voor functieverandering (het veranderen 

van de landbouwfunctie naar een natuurfunctie), 
waarbij de waardedaling wordt gesubsidieerd

 ■ subsidie voor investeringsmaatregelen (inrichtings-
maatregelen)

U kunt subsidie aanvragen voor het aangewezen 
 gebied als u:

 ■ het in eigendom heeft
 ■ erfpacht heeft (alleen bij investeringsmaatregelen)
 ■ bij bepaalde vormen van gebruik (alleen bij investe-

ringsmaatregelen: nadere informatie hierover is op 
te vragen bij de provinciale contactpersoon SKNL)

U kunt subsidie voor noodzakelijke inrichtingsmaatrege-
len aanvragen om het perceel geschikt te maken voor 
de gewenste natuurfunctie. Deze subsidie kan alleen 
worden aangevraagd samen met functie verandering 
of op gronden waar al eerder functieverandering heeft 
plaatsgevonden.
 

Subsidie aanvragen

Vooroverleg
Als u overweegt om subsidie aan te vragen kunt u 
 contact opnemen met één van de provinciale contact-
personen SKNL: Astrid Harsveld, 
aah.harsveld@prvlimburg.nl, 06 1501 7893 of 
Geert Roozendaal, g.roozendaal@prvlimburg.nl, 
043 389 7770 of 06 5208 6283.
De provinciale contactpersoon kan zorgen voor 
 advies over de aard van de inrichtingsmaatregelen, 
het  verdere verloop en de benodigde informatie voor 
de aanvraag en in het geval van een aanvraag voor 
 functiewijziging kan een pré-taxatie worden aan-
gevraagd.
Het vooroverleg is verplicht.



Aanvraag
Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformu-
lier en de bijbehorende bijlagen, die in shapefile (GIS) 
aangeleverd moeten worden. Deze wordt ingediend bij 
het cluster Subsidies van de Provincie Limburg. 
De aanvraag wordt vervolgens inhoudelijk en 
 administratief beoordeeld. In de administratieve beoor-
deling wordt bekeken of de aanvraag volledig is, het 
juiste formulier is gebruikt en of alle benodigde stukken 
zijn aangeleverd. Vervolgens worden het aanvraag-
formulier plus bijlagen/kaarten gecontroleerd op 
 subsidievoorwaarden.

Na de administratieve beoordeling volgt de inhoudelijke 
toets: is het aangegeven natuurbeheertype wenselijk en 
haalbaar op korte termijn, vallen de opgevoerde kosten 
inderdaad binnen de subsidieregeling, zijn de maatre-
gelen effectief gezien het geldende natuurbeheertype 
voor de betreffende percelen en liggen de opgevoerde 
kosten in lijn met de beschreven inrichtingsmaatrege-
len. In geval van een aanvraag voor functiewijziging 
wordt door de provincie een taxatie verricht om het 
 verschil tussen de agrarische en de natuurwaarde te 
bepalen. Dit verschil wordt bij een daadwerkelijke aan-
vraag als afwaarderingsubsidie beschikt.

Beschikking
Als alles klopt, wordt de subsidie beschikt en wordt u 
als aanvrager schriftelijk geïnformeerd.

Waarvoor subsidie?

Investeringssubsidie
De volgende kosten vallen onder de investeringssubsidie:

 ■ de kosten voor het opstellen van het investerings-
plan en begeleiding van de uitvoering 

 ■ de kosten voor de uitvoering van de maatregelen die 
in het investeringsplan staan.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor 
subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt 85% 
van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum 
van € 5.000,-/ha. De kosten voor het opstellen van 

het investeringsplan en begeleiding van de uitvoering 
zijn beperkt tot maximaal 20% van het subsidiebedrag 
voor de inrichting met een maximum van € 3.000,-- per 
aanvraag.

Een aantal kostenposten is niet subsidiabel, zoals 
onder andere:

 ■ kosten voor de verwijdering van bodemveront-
reiniging of afval

 ■ kosten voor de bouw van opstallen
 ■ kosten voor de aanschaf of plaatsing van recreatie-

ve voorzieningen
 ■ kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid
 ■ kosten voor het wegwerken van achterstallig onder-

houd
 ■ kosten voor de uitvoering van wettelijke verplichtin-

gen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of 
afspraak

Subsidie functieverandering
De hoogte van de subsidie functieverandering 
wordt bepaald op basis van het bedrag waarmee de 
grond in waarde daalt. Het Provinciaal Grondbedrijf 
taxeert de grond en bepaalt de landbouwkundige en 
natuurwaarde. Het verschil in waarde wordt uitgekeerd 
als subsidie voor de waardebepaling (met een 
maximum van 85% van de agrarische waarde).
Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen 
naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie krijgen 
van de waardedaling van uw grond. U kunt dit in het 
vooroverleg aangeven door een verzoek tot pré-taxatie 
in te dienen.

Kwalitatieve verplichting
Het doel van de subsidieverlening is dat de grond 
blijvend wordt omgezet naar natuur. Daarom wordt 
er bij de notaris ook een zogenaamde kwalitatieve 
verplichting gevestigd waarin wordt vastgelegd welk 
type natuur gerealiseerd dient te worden. Deze 
kwalitatieve verplichting gaat bij verkoop van de grond 
mee naar de nieuwe eigenaar.

Subsidieplafonds
De Provincie Limburg stelt in een openstellingsbesluit 
een maximumbedrag aan subsidie beschikbaar vast en 
kan ook nadere voorwaarden stellen. Het kan zijn dat 
er onvoldoende budget is voor alle aanvragen. In dat 
 geval beschikken wij dit budget op volgorde van ont-
vangst van de aanvragen.


