
Subsidievoorwaarden (Agrarisch) natuurbeheer Kroondomein 2022-2027 
 
 
 
Algemene subsidievoorwaarden 

1. Voor het indienen van de aanvraag maakt u gebruik van het door of namens de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter beschikking gestelde aanvraagformulier; 

2. U mag de aanvraag (inclusief bijbehorende stukken) digitaal indienen. U kunt de aanvraag 
sturen naar het op het aanvraagformulier voorgedrukte email-adres. Vermeldt op de 
“onderwerp”-regel “Aanvraag Kroondomein 2022-2027”; 

3. Alle terreinen waarvoor u subsidie aanvraagt liggen binnen het feitelijke Kroondomein, en u 
draagt zorg voor de eenheid van beheer van het Kroondomein; 

4. U vraagt geen terreinen aan waarvoor u gedurende (een deel van) het subsidietijdvak een 
vergelijkbare subsidie ontvangt van andere overheden; 

5. Uw aanvraag is in overeenstemming met het natuurbeheerplan 2022 van de provincie 
Gelderland, inclusief het daarbij behorende kaartmateriaal; 

6. De te verstrekken subsidie bedraagt minimaal € 1.200,-; 
7. Binnen 10 weken na afloop van elk van de eerste vijf beheerjaren wordt ambtshalve een 

voorschot verstrekt. Deze beslissing kan met ten hoogste 10 weken worden verdaagd. Elk 
voorschot komt overeen met ten hoogste 1/6e deel van de subsidie. De subsidie en/of een 
voorschot kan verlaagd en/of ingetrokken worden indien in een beheerjaar niet (geheel) 
aan de subsidievoorwaarden is voldaan; 

8. Binnen 13 weken na afloop van het subsidietijdvak wordt de subsidie ambtshalve 
vastgesteld. Deze beslissing kan met ten hoogste 13 weken worden verdaagd; 

9. Ten minste één keer per jaar vindt er overleg plaats over de gesubsidieerde activiteiten 
tussen vertegenwoordigers van het Kroondomein en het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. Data worden in onderling overleg bepaald.  

10. Uiterlijk één week voorafgaand aan het onder punt 9 bedoelde overleg stuurt u een verslag 
waarin u aangeeft hoe u het voorafgaande beheerjaar uitvoering hebt gegeven aan de 
subsidievoorwaarden. U hoeft slechts één verslag per jaar op te stellen; 

11. U bewaart de op de subsidie betrekking hebbende bescheiden gedurende ten minste vijf 
jaren na de subsidievaststelling. 

 
Specifieke subsidievoorwaarden voor natuurbeheer 

1. U beschikt gedurende het subsidietijdvak over een geldig certificaat natuurbeheer. Voeg 
een kopie van het certificaat als bijlage bij de aanvraag. Beschikt u niet (meer) over een 
geldig certificaat natuurbeheer, maar heeft u reeds een aanvraag ingediend voor een 
(nieuw) certificaat? In dat geval voegt u bij uw aanvraag een kopie van de 
ontvangstbevestiging van uw (nieuwe) certificeringsaanvraag. Deze ontvangstbevestiging 
heeft u gekregen van de Stichting Certificering SNL. Indien u nog geen aanvraag heeft 
ingediend, dan verbindt u zich ertoe om dit binnen 12 maanden na het indienen van de 
onderhavige aanvraag alsnog te doen; 

2. U draagt er zorg voor dat door of namens de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de 
certificeringsvoorwaarden;  

3. De subsidiabele oppervlakte bedraagt ten minste 150 hectare; 
4. U verricht alle beheerhandelingen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de 

(gesubsidieerde) natuur- en landschapsbeheertypen, en verricht of gedoogt geen 
handelingen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan; 

5. De natuurterreinen zijn ten minste 358 dagen per jaar tussen zonsopgang en 
zonsondergang opengesteld, tenzij openstelling niet vereist is om één of meer van de 
volgende redenen: 

a. sluiting is noodzakelijk bij of krachtens de Wet natuurbescherming.  
b. het terrein is, buiten machte van de aanvrager, naar zijn aard niet toegankelijk; 
c. sluiting tot een maximum van 1 hectare is noodzakelijk in verband met 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
d. het terrein is in het natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland uitgesloten 

van de openstellingsplicht; 



6. Een voorzieningenbijdrage wordt slechts verstrekt: 
a. voor zover het natuurterrein niet om één van bovengenoemde redenen is 

vrijgesteld van de openstellingsplicht.  
b. het natuurterrein voldoende (vaar)wegen en/of paden bevat die recreatief gebruik 

mogelijk maken; 
c. de hiervoor bedoelde (vaar)wegen en paden onderhouden worden, én 
d. u medewerking verleent aan de markering en beheer van routes voor wandelen en 

fietsen in het kader van de landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en 
knooppuntennetwerken voor wandelen en fietsen (voor zover deze door het 
natuurterrein lopen). 

7. Een toezichtsbijdrage kan ook verstrekt worden voor een natuurterrein dat niet is 
opengesteld, mits voor dit natuurterrein een subsidie natuurbeheer wordt verstrekt; 

8. Een schapenbijdrage wordt slechts verstrekt: 
a. voor zover dit in overeenstemming is met het natuurbeheerplan 2022 van de 

provincie Gelderland; 
b. als voor het natuurterrein een subsidie natuurbeheer wordt verstrekt; 
c. als er sprake is van de inzet van één of meerdere gescheperde schaapskuddes, én 
d. als de schaapskudde(s) jaarlijks wordt/worden ingezet op de volledige oppervlakte 

waarvoor de schapenbijdrage wordt verstrekt. 
9. Een monitoringsbijdrage wordt slechts verstrekt voor zover: 

a. voor het natuurterrein een subsidie natuurbeheer wordt verstrekt, én 
b. de monitoring wordt verricht volgens het monitoringsprogramma van de provincie 

Gelderland. 
 
Specifieke subsidievoorwaarden agrarisch natuurbeheer 

1. In de aanvraag: 
a. geeft u per leefgebied (of deel daarvan) het minimum- en maximum aantal 

hectares aan waarop beheeractiviteiten worden uitgevoerd. Het maximum aantal 
hectares mag niet meer dan 15% hoger zijn dan het minimum aantal hectares; 

b. beschrijft u hoe de gekozen beheeractiviteiten bijdragen aan de bescherming van 
de doelsoorten en de realisatie van de beheerfuncties als bedoeld in paragraaf 4.5 
van het natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland;    

c. maakt u per leefgebied (of deel daarvan) een berekening van de kosten van de 
beheeractiviteiten (berekening gemiddelde prijs per ha per jaar), waarbij de kosten 
niet hoger mogen zijn dan de maximumbedragen, opgenomen in de koppeltabel; 

d. geeft u voor het eerste beheerjaar van het subsidietijdvak middels een digitale 
kaart aan welke beheeractiviteiten u op welke landbouwgronden uitvoert.  

2. Wijzigingen en de opgave voor het tweede tot en met zesde beheerjaar geeft u elk 
beheerjaar door via de Gecombineerde Opgave; 

3. De beheeractiviteiten zijn alleen subsidiabel voor zover zij binnen een leefgebied worden 
uitgevoerd; 

4. De beheeractiviteiten of combinatie daarvan passen binnen het betreffende leefgebied en 
de betreffende beheerfunctie; 

5. U houdt zich gedurende het subsidietijdvak aan de randvoorwaarden zoals bedoeld in 
artikel 3.1 van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB; 

6. U houdt zich gedurende het subsidietijdvak aan de baselinevoorwaarden zoals bedoeld in 
bijlage 3 van de Beleidsregel verlagen subsidie POP.   

 
 


