
De volgende onderzoeken zijn verplicht:
- Ecologische potentie analyse
- Bodemonderzoek in het veld
- Inschatting van kosten voor uitvoer van de 
beoogde maatregelen
- Risicoanalyse
- Omgevingsanalyse
- Additionaliteitstoets
- Onderzoek naar invloed op de omgeving
- Draagvlakonderzoek
- Onderzoek naar bijdrage aan netwerkfunctie 
Natura 2000

U kunt het volgende niet-verplichte onderzoek 
doen:
- Analyse benodigde planologische procedures 
specifiek voor wijziging beschermde status

Uit het stappenplan kwam naar voren welke 
van de onderstaande niet-verplichte 
onderzoeken u kunt doen:

- Historisch bronnenonderzoek 
- Analyse van de huidige natuurwaarden en 
achtergronddepositie
- Financiele haalbaarheidsanalyse
- Alternatievenonderzoek
- Kosten/batenanalyse
- Omgevingsanalyse
- Quickscan gevolgen van het project
- Analyse benodigde planologische procedures 
algemeen
- Stakeholderanalyse  
- Analyse haalbaarheid grondverwerving
- Onderzoek jurisprudentie

Quickscan NCB SRH
Wilt u weten of u voor uw project kans maakt op een NCB SRH subsidie? 
Volg de stappen in deze quickscan. Hiermee onderzoekt u ook welke niet-

verplichte onderzoeken u voor uw project kunt doen.

Nee

1. Gaat u onderzoek doen naar 
stikstofgevoelige habitats of 
leefgebieden van soorten?

2. Gaat u onderzoek doen naar 
bewezen nuttige maatregelen om 
stikstofgevoelige habitattypen te 

realiseren?

U maakt weinig kans op 
een NCB SRH subdie 

Nee

Nee

Ja

3. Heeft u een beeld van de 
natuurwaarden en 

stikstofdepositiewaarden in het 
gebied? 

Ja

U kunt de volgende niet-verplichte 
onderzoeken doen:
- Historisch bronnenonderzoek 
- Analyse van de huidige natuurwaarden 
en achtergronddepositie

Nee

4a. Weet u of de  
natuurmaatregelen die u wilt 

uitvoeren gevolgen hebben voor de 
omgeving?

Ja

5. Moet u voor de beoogde locatie 
nog:

- grond verwerven;
- grond ruilen, en/of;

- ontpachten?

Ja

U kunt het volgende niet-verplichte 
onderzoek doen:
- Analyse haalbaarheid grondverwerving

Ja

Nee

7. Ligt de locatie van het project in 
of dichtbij (<1km) een Natura 

2000-gebied?

De volgende onderzoeken zijn verplicht:
- Ecologische potentie analyse
- Bodemonderzoek in het veld
- Inschatting van kosten voor uitvoer van de 
beoogde maatregelen
- Risicoanalyse
- Omgevingsanalyse
- Additionaliteitstoets
- Onderzoek naar invloed op de omgeving

U kunt het volgende niet-verplichte onderzoek 
doen:
- Analyse benodigde planologische procedures 
specifiek voor wijziging beschermde status

Uit het stappenplan kwam naar voren welke 
van de onderstaande niet-verplichte 
onderzoeken u kunt doen:

- Historisch bronnenonderzoek 
- Analyse van de huidige natuurwaarden en 
achtergronddepositie

- Financiele haalbaarheidsanalyse
- Alternatievenonderzoek
- Kosten/batenanalyse

- Omgevingsanalyse
- Quickscan gevolgen van het project
- Analyse benodigde planologische procedures 
algemeen

- Stakeholderanalyse  

- Analyse haalbaarheid grondverwerving

- Onderzoek jurisprudentie

Ja 6. Is er voor de stikstofgevoelige 
habitattypen een 

uitbreidingsdoelstelling?

Ja

U kunt het volgende niet-verplichte 
onderzoek doen:
- Onderzoek jurisprudentie

Mogelijk maakt uw 
project kans op een NCB 

SRH subsidie.

Nee

U kunt de volgende niet-verplichte 
onderzoeken doen:
- Omgevingsanalyse
- Quickscan gevolgen van het project
- Analyse benodigde planologische 

4b. Weet u of de 
natuurcompensatiemaatregelen 

financieel haalbaar zijn?

4c. Weet u of er in de omgeving 
draagvlak is voor de 

natuurcompensatiemaatregelen die 
u wilt uitvoeren?

Nee

U kunt de volgende niet-verplichte 
onderzoeken doen:
- Financiele haalbaarheidsanalyse
- Alternatievenonderzoek
- Kosten/batenanalyse

Nee

Ja

Ja

U kunt het volgende niet-
verplichte onderzoek doen:
- Stakeholderanalyse  

Nee

Uw project maakt kans op 
een NCB SRH subsidie.


