
     
    6-7-2016 

 

 1 van 4 

 

 

 

 

2.1h  Handleiding Natuur; Maatregelen agrarisch natuurbeheer met grote 

impact 
 

 

1 Algemeen 
 

Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 

 
Projecten die zijn gericht op “de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschappelijke waarden 
die voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in bijlage 1”. 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 

 
De projecten genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdeel h, hebben inhoudelijk een grote overeenkomst 
met de projecten genoemd in onderdeel g, maar hebben een nog grotere impact. Om in aanmerking te 
komen voor een subsidie onder hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en 
Landschapsbeheer 2016 kan gekozen worden uit een grote diversiteit aan activiteiten. Afhankelijk van het 
type agrarisch bedrijf en van de gekozen activiteit heeft dit een kleinere of grotere invloed op de 
bedrijfsvoering. 
 
Bij de activiteiten met de grootste impact op de ecologische kwaliteit wordt een deel van grond (tijdelijk) 
uit productie genomen (bijvoorbeeld bij plas-dras gebieden) of wordt de opbrengst van het land sterk 
verminderd (bijvoorbeeld botanisch grasland). De activiteiten die bedoeld worden in dit artikel zijn 
opgenomen in bijlage 1. Hoewel de agrariër daarvoor soms een vergoeding ontvangt, dekt dit in de meeste 
gevallen niet volledig de kosten van de opbrengstderving en werkzaamheden. Verder is het voor het 
ecologisch effect van belang dat de aaneengesloten oppervlaktes zo groot mogelijk zijn. Tegelijkertijd leidt 
het inzetten van grote oppervlaktes voor een agrariër tot schaalnadelen in de bedrijfsvoering. De categorie 
is bedoeld om agrariërs te stimuleren een substantieel deel van de grond in eigendom of beheer in te 
zetten voor activiteiten, waardoor de opbrengst vermindert.  
 
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 is beperkt tot 31 
december 2021  

– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden 
– Het project ontvangt geen groenverklaring indien het ten minste zes maanden voor de dag waarop de 

aanvraag tot afgifte van een verklaring wordt ingediend, reeds voldeed aan een van de 
projectomschrijvingen in het betreffende onderdeel 
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2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 

 
In het projectplan moet u opnemen: 
1. De titel van het project;  
2. De beschrijving van het project;  
3. De financiële gegevens van het project.  
 
Titel van het project 

 

Korte kernachtige beschrijving. 
 
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 totale oppervlakte in eigendom of in beheer op.  

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.  

• Het doel en het beoogde projectresultaat:  
Beschrijf het doel en het beoogde projectresultaat aan de hand van de door het project te scheppen 
natuur- en landschappelijke waarden.  

• Projectbeschrijving:  
Geef hier de doelgerichte werkzaamheden aan die wezenlijke verandering in het gebied te weeg 
brengen, zoals de manier waarop deze worden uitgevoerd en het gewenste vervolg hierop in de vorm 
van beheer dan wel maatregelen. Geef hierbij de relatie aan met het bestaande beheer.  

 
Financiële gegevens van het project 

 
Ter zake van een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, komt voor een groenverklaring in 
aanmerking de boekwaarde van de grond in eigendom of in gebruik waarop de activiteit wordt uitgevoerd. 
 
 
Verplichte bijlagen 

 
Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  
• Het projectplan;  
• Topografische kaart(en)  
• Overzicht met hectares per beheersactiviteit  
• Overzicht met hectares in eigendom of in beheer 
• Kopie van de subsidiebeschikking ANLB 2016 en het contract tussen de agrariër en de 

subsidieontvanger ANLB2016 
• Balans waaruit de boekwaarde van de grond blijkt 
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Bijlage 1 bij artikel 2, onderdeel h 
 
 
Paragraaf 1. Algemeen 

 
1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Maatregelen agrarisch natuurbeheer met grote impact. 
 
2. De agrariër is de projectbeheerder zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016. 
 
Paragraaf 2. Voorschriften 

 
Om voor een groenverklaring in aanmerking te komen, voldoet een project, als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onderdeel h, aan de volgende vereisten: 
 
3. Een agrariër voert tenminste één van de volgende beheeractiviteiten  uit op grond die de agrariër in 
gebruik heeft: 

a grasland met rustperiode van tenminste 12 weken 
b inundatie van tenminste vier weken 
c kruidenrijk grasland  
d botanisch waardevol grasland 
e wintervoedselakker 
f vogelakker 
g bouwland voor hamsters 
h kruidenrijke akker 
i kruidenrijke akkerranden 
j insectenrijk graslandbeheer 
k insectenrijke graslandrand 

 
4. Schriftelijk wordt vastgelegd dat de activiteit(en) genoemd onder 3 voor minimaal vijf aansluitende 
jaren worden uitgevoerd. 
 
5. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, onder a tot en met d, j of k, dan wel een combinatie van 
deze activiteiten komt een project slechts voor een groenverklaring in aanmerking als: 
a. de betreffende percelen ook in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de 
provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016; en 
b1. de activiteiten worden uitgevoerd op tenminste 5% van de oppervlakte van de grond die in gebruik is 
door de agrariër en er sprake is van tenminste twee verschillende activiteiten; of  
b2. de activiteiten worden uitgevoerd op tenminste 20% van de oppervlakte van de grond die in gebruik is 
door de agrariër. 
Bij de aanvraag voor een groenverklaring wordt de subsidiebeschikking ANlb2016 en het contract tussen 
de agrariër en de subsidieontvanger ANlb2016 gevoegd. 
 
6. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, onder e tot en met i, dan wel een combinatie van deze 
activiteiten en indien de betreffende percelen ook in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van 
hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 komt een project 
slechts voor een groenverklaring in aanmerking als de activiteiten worden uitgevoerd op tenminste 5% van 
de oppervlakte van de grond die in gebruik is door de agrariër. Bij de aanvraag van een groenverklaring 
wordt de subsidiebeschikking ANLB 2016 en het contract tussen de agrariër en de subsidieontvanger 
ANLB2016 gevoegd. 
 
7. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, onder e tot en met i, en indien de betreffende percelen niet 
in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale 
Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 worden geen vereisten gesteld aan het percentage 
van de grond waarop de activiteiten worden uitgevoerd. Bij de aanvraag van een groenverklaring wordt 
het contract tussen de agrariër en de organisatie die beschikt over een certificeringsregeling zoals bedoeld 
in artikel 2.19 van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB en die door de Minister als zodanig 
zijn benoemd, gevoegd. 
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8. Indien er een eis wordt gesteld dat activiteiten worden uitgevoerd op minimaal 5% van de grond die de 
agrariër in gebruik heeft, geldt dit percentage slechts op het moment dat de groenverklaring wordt 
aangevraagd. 
 
9. De omvang van een project is beperkt tot de oppervlakte waarop de activiteiten, genoemd onder 3 
worden uitgevoerd. 
 
10. Het projectvermogen is beperkt tot de boekwaarde van de grond waarop de activiteiten onder 3 
worden uitgevoerd. 
 
11. De looptijd van een groenverklaring is beperkt tot 31 december 2021. 
 

 


