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2.1d  Handleiding Natuur; Nationale Landschappen 
 
 
1 Algemeen 
 
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 
 
Projecten die zijn gericht op “de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en natuurlijke gebiedseigen 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen de begrenzing van de Nationale Landschappen, met 
uitzondering van opstallen.” 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 
 
Artikel 2, eerste lid, onderdeel d, betreft natuur- en landschapsprojecten binnen de Nationale 
Landschappen. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal 
kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve 
kwaliteiten. De landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden moeten behouden blijven, 
duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt worden. Onder het projectvermogen vallen investeringen 
ten behoeve van de natuurontwikkeling en investeringen in gebiedseigen natuurlijke en cultuurhistorische 
landschapselementen.  
 
Relevante definities 
 
– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en 

werkzaamheden 
– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden 

om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de 
totstandbrenging van een project 

 
Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2016.  

Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.  

 
Relevante voorwaarden 
 
– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 
 
Belangrijke termijnen 
 
– De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan tien jaar  
– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden 
– Het project is niet eerder gestart dan zes maanden voor de aanvraag van de groenverklaring 
– De werkzaamheden moeten binnen twee jaar na afgifte van de groenverklaring zijn gestart 
 
 

2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 
 
In het projectplan moet u opnemen: 
1. De titel van het project;  
2. De beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project;  
3. De beschrijving van het project;  
4. De financiële gegevens van het project.  
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Titel van het project 
 
Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project 
 
Beschrijf hier de toestand voor aanvang van het project. Als er een beheersplan aanwezig is, moeten de 
bladzijden die voor het project van belang zijn als kopie bij het projectplan worden gevoegd. Indien er 
geen beheersplan is dan moet apart vermeld worden waaruit het beheer van het projectgebied bestaat 
voordat met het project werd begonnen.  
 
Beschrijving van het project 
In elk geval moet in het project de volgende onderdelen worden beschreven:  
• De oppervlakte in hectare en de ligging:  
 Geef de oppervlakte van het gebied op dat tot het project behoort.  

Geef de ligging van het project aan op een topografische kaart of beheerskaart met topografische 
ondergrond die u als bijlage bijvoegt. Geef aan om welke kadastrale aanduidingen het bij het project 
gaat.  

• Projectbeschrijving:  
Geef een beschrijving van werkzaamheden van zowel de uitvoering van het project als eventueel het in 
stand houden van het project. Geef een beschrijving van het beoogde projectresultaat en de 
werkzaamheden van zowel de uitvoering van het project als eventueel het in stand houden van de 
aanleg. Ook aangeven op welk van de gebieden het project van toepassing is.  

 
Financiële gegevens van het project 
 
U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een 
tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project.  
– Vaste activa 
 Geef hierbij de tijdsplanning aan van aankoop en inzet. Als bedrijfsmiddelen niet worden verworven 

maar zelf geproduceerd, dan mogen de kosten daarvan tot de vaste activa worden gerekend. 
– Projectgebonden subsidies 
 Eventuele projectgebonden subsidies moeten op het projectvermogen in mindering worden gebracht. 

Geef in dat geval aan: 
• wie de subsidie verstrekt, 
• volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt, 
• hoe hoog het subsidiebedrag is, 
• wat de status van de aanvraag is (bijv. aangevraagd of goedgekeurd).  

 
Verplichte bijlagen 
 
Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  
• Het projectplan  
• Topografische kaart(en) (schaal 1:10.000 of 1:5.000)  
• Kopie van de voor het project relevante bladzijden uit het beheersplan  
• Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen  
 


