Formulier vooroverleg Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap (SKNL2021)
SKNL 2021
De provincie Limburg moedigt grondeigenaren en erfpachters aan om, in gebieden waar we meer natuur
willen ontwikkelen, landbouwgrond om te zetten naar natuur. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap Limburg (SKNL 2021) biedt mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor een permanente
functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de inrichting van natuurterreinen.
Waarom vooroverleg
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan de voorwaarden die zijn
opgenomen in de Subsidieregels Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap (SKNL 2021). Deze kunt u
raadplegen via www.limburg.nl/subsidies (klik op Actuele Subsidieregelingen). Geadviseerd wordt om
voorafgaand aan uw aanvraag uw plannen om natuur te ontwikkelen te bespreken met de provincie Limburg.
In het vooroverleg kunt u uw plannen toelichten en wordt besproken of uw aanvraag kans maakt. Een
vooroverleg kunt u aanvragen via email (sknl@prvlimburg.nl). U dient het ingevulde formulier vooroverleg
(inclusief bijlagen) aan de email toe te voegen.
Checklist subsidie (onderdeel A)
Op bladzijde 2 en 3 staat een checklist met een vijfttal vragen waarmee u zelf kunt bepalen of u mogelijk in
aanmerking komt voor een SKNL2021 subsidie. Als u alle vragen in de checklist met ‘ja’ heeft kunnen
beantwoorden wordt aan een aantal basisvoorwaarden voldaan. Als u één van de vragen in de checklist met
‘nee’ heeft beantwoord, dan heeft het op dit moment nog geen zin een subsidieaanvraag in te dienen. U
komt niet in aanmerking voor deze subsidie óf een aantal zaken dienen eerst verder te worden uitgezocht.
Checklist vooroverleg (onderdeel B)
Een vooroverleg om u plannen te bespreken kan worden ingepland als voldoende gegevens beschikbaar
zijn. In de checklist vooroverleg op bladzijde 3 zijn de onderwerpen opgenomen waarover u informatie dient
aan te leveren voorafgaand aan het vooroverleg.
Op de laatste pagina van dit formulier (onderdeel C) is een overzicht opgenomen van de documenten die
later bij een daadwerkelijke subsidieaanvraag verstrekt dienen te worden.
Uw contactgegevens
Organisatie
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (overdag)
E-mail

:
:
:
:
:
:
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Formulier vooroverleg Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap (SKNL2021)
A. CHECKLIST SUBSIDIE
1. Welke subsidie vraagt u aan? (meerdere opties zijn mogelijk)
Subsidie voor de waardedaling ten gevolge van functieverandering van landbouwgrond naar
natuurterrein
Is de locatie waar u natuur wilt ontwikkelen gelegen in het gebied dat de Provincie op de ambitiekaart
heeft aangegeven aangeduid als categorie c1*?
Ja
Nee -> u kunt geen gebruik maken van deze subsidieregeling
Wordt op de gronden waarvoor u subsidie aanvraagt een landbouwactiviteit uitgeoefend? En is het
producerend vermogen van deze landbouwgronden gedurende de afgelopen vijf jaren onafgebroken
benut?
Ja
Nee -> u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het
formulier vooroverleg
Heeft u een realisatieplan gereed dat voldoet aan de eisen uit artikel 17, lid 4 van de SKNL2021?
Ja
Nee -> u dient eerst een realisatieplan op te stellen

Subsidie voor het pachtvrij of erfpachtvrij maken van landbouwgrond ten behoeve van de
functieverandering van de landbouwgrond in natuurterrein
Is de locatie waar u natuur wilt ontwikkelen gelegen in het gebied dat de Provincie op de ambitiekaart
heeft aangegeven aangeduid als categorie cp1*?
Ja
Nee -> u kunt geen gebruik maken van deze subsidieregeling
Wordt op de gronden waarvoor u subsidie aanvraagt een landbouwactiviteit uitgeoefend? En is het
producerend vermogen van deze landbouwgronden gedurende de afgelopen vijf jaren onafgebroken
benut?
Ja
Nee -> u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het
formulier vooroverleg
Heeft u een realisatieplan gereed dat voldoet aan de eisen uit artikel 17, lid 4 van de SKNL2021?
Ja
Nee -> u dient eerst een realisatieplan op te stellen

Checklist SKNL vooroverleg versie 2.0

2
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Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap (SKNL2021)
Subsidie voor de inrichting van een nog niet ingericht natuurterrein
Is de locatie waar u natuur wilt ontwikkelen gelegen in het gebied dat de Provincie op de ambitiekaart
heeft aangegeven aangeduid als om te vormen in natuur, categorie c, c1 of cp1*?
Ja
Nee -> u kunt geen gebruik maken van deze subsidieregeling
Heeft u een investeringsplan gereed dat voldoet aan de eisen uit artikel 10 van de SKNL2021?
Ja
Nee -> u dient eerst een investeringsplan op te stellen
2. Bent u eigenaar dan wel erfpachter van de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt?
(in het geval van erfpachter dient u een verklaring van geen bezwaar van de eigenaar aan te leveren)
Ja
Nee -> u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het formulier
vooroverleg
3. Is de locatie waarvoor u subsidie aanvraagt vrij van andere verplichtingen voor de realisatie of beheer van
natuur en landschap, op grond van de wet, een bestaande (publiekrechtelijke) regeling, convenant of
afspraak? Bijv. verplichtingen op basis van de Wet natuurbescherming, natuurcompensatieverplichting, het
Limburgs Kwaliteitsmenu of anderszins?
Ja
Nee -> u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het formulier
vooroverleg
4. Is voor de locatie waarvoor u subsidie aanvraagt nog geen andere subsidies of overheidsheidsbijdrage
voor de ontwikkeling of beheer van natuur, landschap en water aangevraagd of verstrekt?
Ja (dus nog geen andere subsidies aangevraagd/verstrekt)
Nee -> u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het formulier
vooroverleg
5. Is de locatie waarvoor u subsidie aanvraagt vrij van beperkende rechten zoals onderpand, recht van
hypotheek of erfdienstbaarheid en zo nee, bent u bezit van een verklaring van geen bezwaar?
Ja (dus geen beperkende rechten of in bezit van een verklaring van geen bezwaar)
Nee -> u u kunt mogelijk geen gebruik maken van deze subsidieregeling, neem contact op via het
formulier vooroverleg.
* U kunt de gebiedscategorie checken via onze website op de ‘Atlas Limburg viewer’ op de kaartlaag:
Natuur, Natuurbeheerplan, thema beheergebied ambitie (gebiedscategorie)
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Formulier vooroverleg Subsidieregeling
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B. CHECKLIST VOOROVERLEG
In de onderstaande checklist zijn de onderwerpen opgenomen waarover u informatie dient aan te leveren
alvorens een vooroverleg met de provincie Limburg kan worden ingepland.
1. Gegevens aanvrager(s)/eigenaren percelen
- namen, adres & contactgegevens
2. Locatie(s)
- kadastrale gegevens van het perceel/de percelen
- kaart met topografie en/of luchtfoto
- grenzen gedeelte(n) waar subsidie voor wordt aangevraagd en bijbehorende oppervlakte
- huidig gebruik/uitgangssituatie (bijv. akker/grasland, bodemchemische eigenschappen, etc.)
3. Natuurdoelen
- motivatie/onderbouwing aanvrager om natuur te ontwikkelen op deze locatie
- hoe past locatie in het grotere geheel (omgeving, natuurpotentie, beleid, etc.)
- natuurtype(n) uit het provinciaal natuurplan waarvoor subsidie wordt aangevraagd inclusief inhoudelijke
onderbouwing en de wijze waarop gaat worden vastgesteld dat de natuurdoeltypen gerealiseerd zijn.
- natuurtype(n): op kaart aangeven inclusief inschatting oppervlakte per natuurtype
Een toelichting op natuurtypen vindt u onder: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/indexnatuur-en-landschap/
4. Functieverandering (indien van toepassing)
- eigendomsituatie en beperkende rechten
- historisch en huidig agrarisch gebruik t.b.v. taxatie
5. Inrichtingsmaatregelen (indien van toepassing)
- benodigd vooronderzoek (bijv. fosfaatonderzoek, waterhuishouding)
- welke maatregelen worden waar uitgevoerd en met welk doel (aangeven op kaart)
- begroting en planning
(zie ook eisen investeringplan SKNL2021 artikel 10, lid 1 en het overzicht van subsidiabele en niet
subsidiabele kosten (artikel 13))
6. Raakvlakken (onderzoek, vergunningen en meldingen)
Zijn er nog andere onderzoeken, vergunningen of meldingen nodig alvorens ter plaatse natuur kan worden
ontwikkelt? Dienen er nog overleggen te worden gevoerd met andere (overheids)partijen? Aandachtspunten:
archeologie, kabels & leidingen, bodemverontreiniging, niet gesprongen explosieven, omgevingsvergunning
7. Beheer en monitoring
- welk beheer wordt beoogd om natuurtype te bereiken en te behouden?
- wie is de beoogde beheerder?
- hoe vindt monitoring van de kwaliteit van het natuurtype plaats?
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C. DOCUMENTEN (benodigd bij aanvraag)
Investeringssubsidie Natuur en Landschap (Artikel 8)
Verplicht:
1. Investeringsplan (voldoend aan artikel 10 lid 1), inclusief onder meer begroting, tijdsplanning en GIS of
Autocad bestanden
2. Specificatie natuurterreinen, natuurbeheertypes of landschapsbeheertypes zoals beschreven in Artikel 10,
lid 5 onder a t/m h, inclusief onder meer investeringskosten, looptijd en kaartmateriaal
Indien van toepassing:
3. Verklaring van geen bezwaar van de eigenaar en de eventuele erfpachter (Artikel 10, lid 3)
4. Overeenkomst met de Landinrichtingscommissie (Artikel 10, lid 4)
5. Gegevens en bescheiden die het stimulerend effect van de subsidie aantonen (Artikel 10, lid 7) in het
geval subsidieaanvragereen grote onderneming betreft (Artikel 1, onderdeel d)
Subsidie functieverandering (Artikel 15)
Verplicht:
6. Realisatieplan (Artikel 17, lid 4 en 5)
7. GIS of Autocad bestanden (voldoend aan Artikel 17, lid 1)
8. Bewijs landbouwkundig gebruik (Artikel 18, lid 1 onder e)
Indien van toepassing:
9. Verklaring van geen bezwaar van de natuurlijke of rechtpersoon die het recht van een gevestigde
hypotheek toekomt (Artikel 17, lid 3)
10. Subsidiebeschikking waarmee de aankoop van de grond in verpachte staat of met erfpacht is
gesubsidieerd (Artikel 17, lid 7)
11. Bewijs van pacht of erfpacht (Artikel 17, lid 7)
Indien van toepassing (algemeen)
12. Een indicatie van de liquiditeitsbehoefte gedurende de doorlooptijd (bij aanvragen van € 125.000,- of
meer)
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