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Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls  Natuur en 
Landschap (SKNL), Provincie Limburg 
 
 
U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: 
 

- Functieverandering van Landbouwgrond naar natuur. 
- Inrichting van landbouwgronden tot (agrarische) natuurterrein. 
- Investeringen in de kwaliteit van bestaande natuurterreinen of de omvorming 

van beheertypen. 
 
 
Invulinstructie: Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf in blokletters.  
 
 
U dient dit aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de 
gevraagde bijlagen te sturen naar: 
  
Gedeputeerde Staten van Limburg 
T.a.v. Cluster Subsidies 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
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1  Algemene gegevens van de aanvrager   

Vul uw algemene gegevens in   

Naam aanvrager 

    

Naam organisatie (indien van toepassing)  

  

Straat en huisnummer 

    

Postcode  

    

Woonplaats 

    

Telefoonnummer vast 

    

Telefoonnummer mobiel 

    

E-mail adres 

    

BSN nummer  

    
KvK nummer (indien van toepassing) 
(uittreksel van KvK meesturen als bijlage) 

    

IBAN-nummer en tenaamstelling 

    

Relatienummer bij RVO (indien aanwezig) 

    

    

2   Machtiging   

Wilt u iemand machtigen de subsidie voor u aan te vragen?  

O   Ja --> Vul hieronder de gegevens van de gemachtigde in.  

O   Nee --> ga verder naar 3 

      Naam gemachtigde 

    



 

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 
Versie: juni 2016 

Pagina 3 van 7 
 

 
 
      Naam organisatie gemachtigde (indien van toepassing) 

    

      Straat en huisnummer 

    

      Postcode  

    

      Woonplaats 

    

      Telefoonnummer vast 

    

      Telefoonnummer mobiel 

    

      E-mail adres 

    

      BSN nummer  

    
      KvK nummer (indien van toepassing) 
      (uittreksel van KvK meesturen als bijlage) 

    

      Relatienummer bij RVO (indien aanwezig) 

    

      Beschrijf kort uw relatie met de gemachtigde (bijvoorbeeld adviseur/tussenpersoon, familielid etc.) 

    
Voeg een schriftelijke machtiging als bijlage bij dit formulier. Deze schriftelijke 
machtiging is ondertekend door de aanvrager en de gemachtigde. 

    

3   Prétoets   

Heeft u uw plannen reeds aan de Provincie Limburg voorgelegd voor een prétoets? 

O   Ja --> Vul de naam in van de provinciemedewerker die de prétoets heeft uitgevoerd, en ga verder 
naar punt 4. 

O   Nee --> De prétoets is verplicht. U kunt nog geen subsidieaanvraag indienen. Neem contact op met 
het cluster Natuur van de Provincie Limburg voor het aanvragen van een prétoets. 
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4   Welke subsidie vraagt u aan?   

Kruis aan welke subsidie u wilt aanvragen; meerdere opties zijn mogelijk 

O   Subsidie voor functieverandering van landbouwgrond naar natuur. 

O   Subsidie voor inrichting van een nieuw natuurterrein op landbouwgrond (alleen in combinatie met  
       Functieverandering). 
 

O   Subsidie voor inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond in het kader van agrarisch natuurbeheer. 

O   Subsidie voor de kwaliteitsverbetering/omvorming van een bestaand natuurterrein of   
landschapselement. 

    

5   Cumulatie   
Krijgt u op de gronden waarvoor u subsidie aanvraagt nog een andere subsidie of overheidsbijdrage voor 
de ontwikkeling of beheer van natuur, landschap of water? 

O   Ja --> U kunt mogelijk (nog) geen subsidie aanvragen; neem contact op met het cluster Natuur van 
de Provincie Limburg. 

O   Nee --> ga verder naar 6. 

    

6   Bestaande verplichtingen   
Rusten op de gronden waarvoor u subsidie aanvraagt reeds verplichtingen voor realisatie of beheer van 
(agrarische) natuur of landschapselementen op grond van de wet,    
een bestaande (publiekrechtelijke) regeling, convenant of afspraak? Bijvoorbeeld op grond van de 
Boswet, een natuurcompensatieverplichting, het Limburgs Kwaliteitsmenu of anderszins? 

O   Ja --> U kunt mogelijk geen subsidie aanvragen; neem contact op met het cluster Natuur van de 
Provincie Limburg. 

O   Nee --> ga verder naar 7. 
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7   BTW   

Kunt u de btw die u moet betalen over de investeringskosten verrekenen met de belasting? 

O   Ja ---> Geef in het onderdeel "begroting" in uw investeringsplan de kosten exclusief BTW op. 

O   Nee --> Geef in het onderdeel "begroting" in uw investeringsplan de kosten inclusief BTW op. 

    

8   Belastende voorwaarden   
Gelden er beperkende rechten zoals een onderpand, recht van hypotheek of erfdienstbaarheid voor de 
grond waarvoor u subsidie aanvraagt? 

O   Ja --> Welke belastende voorwaarden/beperkende rechten gelden er? Voeg een kopie toe van de 
documenten waaruit dit blijkt, en voeg bij uw aanvraag een verklaring van geen bezwaar van de 
natuurlijke of rechtspersoon die het recht toekomt. 

O   Nee --> Ga verder naar 9. 
 
 

  

9   Gebruiksrechten van de grond   

Kruis aan wat van toepassing is   

O   U bent eigenaar van de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt. 

O   U bent erfpachter van de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt; voeg bij uw aanvraag een 
verklaring van geen bezwaar van de eigenaar.  

O   Geen van bovenstaand; u kunt mogelijk geen SKNL-subsidie aanvragen --> neem contact op met 
het cluster Natuur van de Provincie Limburg. 
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10 Huidige functie/gebruik van de grond   
Wordt op de gronden waarvoor u subsidie aanvraagt een landbouwactiviteit uitgeoefend? En is het 
producerend vermogen van deze landbouwgronden gedurende de afgelopen vijf jaren onafgebroken 
benut (d.w.z. dat het gewas is geoogst)? 
 
 
O   Ja --> ga verder naar 11. 
  
 
O   Nee; u kunt mogelijk geen SKNL subsidie aanvragen --> neem contact op met het 
cluster Natuur van de Provincie Limburg. 
 
   

11 Aard van de onderneming 
Is de subsidieaanvrager een grote onderneming? Tot de categorie “grote ondernemingen” behoren 
ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn, en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro, 
of het balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt. 
 
 
O   Ja --> Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is, verstrekt de 
subsidieaanvrager gegevens en bescheiden bij de aanvraag die het stimulerend effect 
van de subsidie aantonen. 
 
O   Nee --> ga verder naar 12. 
  

  

  

12   Bijlagen   

Bij uw aanvraag voegt u ten minste de volgende bijlagen 

1   Een investeringsplan (inrichtingsplan).  

2   Een gespecificeerde sluitende begroting (inkomsten en uitgaven). 
3   Een kaart van de eindsituatie (inrichting) met een overzicht in tabelvorm van de  
     beheereenheden gegenereerd via een GIS-systeem.  
4   Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (Paspoort, ID-kaart,    
     rijbewijs).    
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13   Verklaring en ondertekening   

- Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  
- Ondergetekende verklaart alle bij dit formulier gevraagde bijlagen en documenten volledig en 

naar waarheid te hebben verstrekt. 
- Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met alle voorwaarden van de    

SKNL-regeling. 
- Ondergetekende verklaart dat de bij een gunstig besluit op deze subsidieaanvraag de volledige 

financiering voor het project rond is. 
 
Let op: U mag pas starten met uw inrichtingsmaatregelen nadat u de subsidiebeschikking heeft 
ontvangen.  

 
Aanvrager 
 
 

Naam aanvrager Plaats 

Datum Handtekening 
 
 
 

 
 

Gemachtigde (indien van toepassing) 

Naam Plaats 

Datum Handtekening 
 
 
 


