Subsidie Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap (SKNL)
Hieronder vindt u informatie over hoe u gebruik kunt maken van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap voor het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard.
Algemeen
U heeft grond in bezit en u wilt deze geschikt maken voor natuurbeheer. Of u beheert natuur en u wilt
de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Dan kunt u hiervoor een subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap (SKNL) aanvragen bij de provincie, in het geval van de Krimpenerwaard is dat de provincie
Zuid-Holland.
De SKNL kent twee onderdelen die u eventueel kunt combineren:

Subsidie voor functieverandering,

Subsidie voor inrichtingsmaatregelen.
Subsidie voor functieverandering (afwaardering)
U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in natuur. De economische waarde van de grond daalt
daardoor. Voor deze ‘afwaardering’ krijgt u een compensatie als u hiervoor subsidie aanvraagt.
Belangrijke voorwaarde is dat dit doel overeenkomt met het natuurdoel dat is opgenomen in het
Inrichtingsplan (dat als bijlage is opgenomen bij het Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden
Krimpenerwaard).
Uitgangspunten functieverandering:

Afwaardering maximaal 85% (voor natuurgrasland-typen waarin agrarisch gebruik nog mogelijk
is kan het lager uitvallen);

meestal kleiner; afhankelijk van de mate waarin agrarisch gebruik nog mogelijk is);

Taxatie door onafhankelijk taxateur die door de provincie wordt toegewezen;

Grond blijft in volledig eigendom;

Toeslagrechten blijven bij graslandnatuurtypen van kracht (geldt voor huidige regels).
U kunt de subsidie functieverandering aanvragen als u eigenaar bent van landbouwgrond.
Subsidie voor inrichtingsmaatregelen
U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verder
ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur. Voor de inrichtingsmaatregelen die
u daarvoor moet nemen, kunt u subsidie krijgen. U graaft bijvoorbeeld een poel of creëert een
natuurvriendelijke oever. U krijgt alleen subsidie voor inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor
de ontwikkeling of instandhouding van de natuurdoelen.
U kunt de subsidie voor de inrichting aanvragen als u eigenaar of erfpachter bent van de (natuur)grond.
Uw subsidie aanvraag
Om de subsidie aan te kunnen vragen moet u een natuurinrichtingsplan (door RVO ‘investeringsplan’
genoemd) opstellen. Dit is een plan waarin u de maatregelen beschrijft waarmee u de omzetting of
aanleg gaat realiseren. Dit plan moet aansluiten op de doelen die zijn opgenomen in het Inrichtingsplan
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard.
In uw plan moet het volgende staan:

de uitgangssituatie;

het natuurdoel dat u wilt bereiken;

de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken;

de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert;

waarom u de maatregelen neemt (wat is het beoogde effect);

de beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij u minimaal het beoogde beheertype en de
oppervlakte daarvan aangeeft;

de wegen en paden die u in stand gaat houden, verbeteren, aanleggen of verwijderen;

welk (overgangs-)beheer gaat u toepassen om de natuur te realiseren;

een tijdsplanning waarin u de inrichtingsmaatregelen realiseert;

een gespecificeerde begroting.
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De provincie bepaalt vervolgens het subsidiebedrag op basis van (de begroting bij) dit plan.
Voor vergoeding komen in aanmerking:

Alle kosten voor het opstellen van het plan;

Alle kosten van de uitvoering die in een geaccordeerd inrichtingsplan zijn opgenomen, inclusief
de begeleiding van de uitvoering;

De kosten voor een accountantsverklaring als deze verplicht wordt gesteld.
Alleen werkelijk gemaakte kosten, die ook al waren opgenomen in het geaccordeerde plan, worden
vergoed.
Afhankelijk van de mate waarin uw grond nog agrarisch gebruikt kan worden, wordt de subsidie voor de
afwaardering bepaald.
Pre-toets
Voordat u de subsidie(s) aanvraagt, kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag. Deze 'pretoets' kan de
provincie voor u doen. De provincie kijkt dan of uw inrichtingsplan en aanvraag passen binnen hun
beleid en geeft tips om uw aanvraag eventueel te verbeteren.
Meer informatie?
De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt bij hen
telefonisch een aanvraagformulier aanvragen via 0880424242.
Wanneer u meer wilt weten (bijvoorbeeld of uw perceel voor de SKNL in aanmerking komt of u hebt
interesse in een pre-toets), dan kunt u contact opnemen met de heer Buijserd, via 0704416956 /
e.buijserd@pzh.nl.
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