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Vereisten projectplan voor subsidieaanvraag  
(versie december 2022) 
 
Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.15 Uitvoering SPUK Natuur 
 

 

Artikel 2.15.1. Subsidiabele activiteit 

Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

a. natuurherstelmaatregelen; 

b. bestrijding invasieve exoten in Natura-2000 gebied; 

c. revitalisering bos; 

 

 

Bijlagen bij een subsidieaanvraag Uitvoering SPUK Natuur 

• Maatregelgegevens (tabel en geografie in GIS-formaat) conform “GLP52 - 

gegevensleveringsprotocol subsidieaanvraag uitvoering SPUK natuur 2021-2025” 

• Projectplan : zie inhoudelijke vereisten vanaf volgende bladzijde 

• Uitgebreid contrafeitelijk scenario (indien aanvrager grote onderneming is):  beschrijf het 

scenario waarin begunstigde geen enkele overheidssteun ontvangt 

• Onderbouwing begroting (bij a, b en c, voor zover niet begroot is op basis van normkosten), mag 

ook worden opgenomen in het projectplan; 

• Onderbouwing loonkostensystematiek:  welke methode wordt gebruikt voor de berekening van 

de interne loonkosten (artikel 1.3.5 RSG) 
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Inhoudelijke vereisten projectplan  

 
 
Natuurherstel (Subparagraaf 2.15.2) 

• Wat is de totaal gevraagde subsidie voor het onderdeel natuurherstelmaatregelen; 

• Geef een inhoudelijke toelichting op iedere maatregel genoemd in de maatregelentabel (wat en 
hoe);  Motiveer hierbij waarom het een no-regret maatregel is: 
- hoe draagt het bij aan en is het niet strijdig met de doelen van het Natura 2000 
 beheerplan;  
- het staat toekomstige natuurherstelmaatregelen niet in de weg 

• Voor de maatregelen waarvoor geen normkosten zijn bepaald, moet de begroting in de 
‘Maatregelentabel’, nader onderbouwd worden.  

 
Bestrijding invasieve exoten in Natura 2000-gebied (Subparagraaf 2.15.3) 

• Wat is de totaal gevraagde subsidie voor het onderdeel bestrijding invasieve exoten; 

• Geef een inhoudelijke toelichting op iedere maatregel genoemd in de maatregelentabel:  
welke exoten worden bestreden en hoe wordt dat gedaan; welke methoden voor bestrijding 
worden daarbij ingezet; 
Licht toe op welke wijze wordt voldaan aan de aanvullende verplichting (planten inheemse 
soorten na verwijdering). 
Motiveer hierbij waarom het een no-regret maatregel is: 
- hoe draagt het bij aan en is het niet strijdig met de doelen van het Natura 2000 
 beheerplan;  
- het staat toekomstige natuurherstelmaatregelen niet in de weg 

• de begroting in de ‘Maatregelentabel’ moet nader onderbouwd worden.  
 
 
 
Revitalisering bos (Subparagraaf 2.15.4 ) 

• Wat is de totaal gevraagde subsidie voor het onderdeel bosrevitalisering; 

• Geef een inhoudelijke toelichting op iedere maatregel genoemd in de  maatregelentabel (wat en 
hoe);  Motiveer hierbij waarom het een no-regret maatregel is: 
- hoe draagt het bij aan en is het niet strijdig met de doelen van het Natura 2000 
 beheerplan;  
- het staat toekomstige natuurherstelmaatregelen niet in de weg 

• Voor iedere onderdeel binnen “revitalisering bos” zijn aanvullende criteria geformuleerd. Licht 
per maatregel toe op welke wijze daaraan voldaan wordt. 

• Licht toe op welke wijze wordt voldaan aan de verplichtingen (van toepassing bij ‘raster’, 
‘verwijderen uitheemse boom-en struiksoorten’, en ‘planten inheemse soorten’ en 
‘rijkstrooiselsoorten’). 

• Voor de hydrologisch herstelmaatregelen waarvoor geen normkosten zijn bepaald, moet de 
begroting in de ‘Maatregelentabel, nader onderbouwd worden. 

 

 

 


