
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL) 
2023 
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. De gevraagde 

bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (TBO of natuurcollectief). 

Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke bijlagen er in uw situatie 

nodig zijn.   

 

Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is. Pas als 

uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 

Bij het invullen van uw aanvraag in het subsidieportaal kunt u de bijlagen uploaden. Aanvullende 

bijlagen zijn niet te uploaden, ook hele grote bestanden worden soms niet geaccepteerd. U kunt 

deze bestanden mailen naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

 

 

Naam bijlage Toelichting Compleetheid?  

GIS-bestand(-en) beheer 
natuur en landschap; 
 

Dit is een digitaal bestand, waarop de grenzen van de natuurterreinen zijn 
aangegeven waarvoor u subsidie aanvraagt; het gaat om de terreinen 
waarvan de beheerder vindt dat daarvoor subsidie kan worden aangevraagd 
conform het vigerende Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. Het 
Gegevensleveringsprotocol (GLP)  SNL subsidieaanvraag en een template zijn 
de vinden op de website van Bij12 
 
Per terrein geeft u aan of en zo ja welke bijdrage (openstellingsbijdrage en/of 
schapenbijdrage) van toepassing is (met 0/1 aan te geven in het GIS-
bestand). De bijdrage voor monitoring hoeft u niet aan te geven, deze volgt 
direct uit het Natuurbeheerplan. Het bestand met de terreinbegrenzing en 
bijbehorende database moet u aanleveren als ESRI File Geodatabase versie 
10.1 - 10.6.   
 
De digitale bestanden moeten voldoen aan de intekenregels van IMNA.  
Voor de landschapsbeheertypen die per stuk of lengte worden aangevraagd 
geldt:  
- L-types L01.01 en L01.08 worden op basis van aantal stuks gesubsidieerd: 
- L01.01 poel en klein historisch water: wordt op werkelijke grootte 
ingetekend (wordt wel per stuk gesubsidieerd). In het GIS-bestand wordt in 
kolom ‘Omvang’ per poel het aantal = 1 ingevuld. De vergoeding wordt op 
basis van het aantal poelen berekend. 
- L01.08: Knotboom: In het GIS-bestand wordt in kolom ‘Omvang’ het 
werkelijke aantal knotbomen ingevuld. De vergoeding wordt op basis van het 
aantal knotbomen berekend. 

Deze bijlage telt mee in de 
compleetheidstoets 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/subsidie-aanvragen-natuur-en-landschapsbeheer/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/subsidie-aanvragen-natuur-en-landschapsbeheer/
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De volgende L-types worden op basis van strekkende meters  gesubsidieerd, 
per vlak moet de werkelijke lengte opgegeven worden (let op: de tarieven-
tabel is hierop aangepast):  
- L01.03: Elzensingel 
- L01.05 knip of scheerheg 
- L01.06: Struweelhaag 
- L01.07: Laan 
Andere landschapstypen zijn in hectares. 
 
Het GIS-bestand met de te subsidiëren NBP-terreinen moeten worden 
aangeleverd in het ESRI geodatabase (*.gdb)-formaat. De geodatabase bevat 
de volgende, correct ingevulde kolommen: 
- Object ID (*automatisch ingevuld)  
- Shape (*automatisch ingevuld) 
- Relatienummer (KvK) 
- Omvang (grootte, variërend in eenheid) 
- Eenheid (hectares, meters, stuks)  
- voorzieningenbijdrage 
- toezichtsbijdrage 
- schapenbijdrage 
- SHAPE_Length (*automatisch ingevuld) 
- SHAPE_Area (*automatisch ingevuld) 
- AanvraagID (optioneel) 
-      Beheertype 
NB 1: tenzij anders vermeld moeten alle velden/kolommen ingevuld worden. 
NB 2: het GIS-bestand mag geen ‘multiparts’ bevatten (alleen ‘singleparts’). 
 
De geometrie is bepalend bij het beschikken. Het Natuurbeheerplan is de 
onderlaag en dus leidend en de basis voor de subsidie. Dit betekent dat het 
natuurbeheerplan een juiste weergave moet zijn van de bestaande 
beheertypen. 
 

Overzicht aangevraagd 
beheer natuur en 
landschap 

Lever een overzicht aan van de aangevraagde beheerpakketten met 
bijbehorende getotaliseerde oppervlakten, deze bevat: 
- een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype waarvoor de subsidie 

wordt aangevraagd 
- een lijst van oppervlaktes, dan wel strekkende meters of stuks waar dat 

van toepassing is (zie bovenstaande toelichting), per 
landschapsbeheertype waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 

- de totale oppervlakte waarvoor de gecertificeerde begunstigde een 
voorzieningenbijdrage en/of toezicht wil ontvangen; 

- een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype waarvoor de 
gecertificeerde begunstigde een bijdrage  wil ontvangen voor het 
verrichten van activiteiten op het gebied van monitoring van de kwaliteit 
van het op dat natuurterrein aanwezige natuurbeheertype; 

- de totale oppervlakte waarvoor de gecertificeerde begunstigde een 
schapenbijdrage wil ontvangen. 

 

Deze bijlage telt mee in de 
compleetheidstoets 

Overzicht beheerders 
waarvoor u een 
subsidieaanvraag 
indient 

Als u een collectief vormt met individuele certificaten dan moet u een lijst 
bijvoegen van beheerders namens wie deze aanvraag is ingediend. 
 

Deze bijlage telt niet mee in 
de compleetheidstoets 

 


