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Gegevens van de aanvrager
Rechtsgeldige machtiging
Wanneer u geen eigenaar of erfpachter van de grond bent waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dient uw
aanvraag vergezeld te gaan van een rechtsgeldige machtiging. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat wordt
aangeboden in het digitale formulier.

Gegevens van het project/gebied
Topografische kaart
U kunt bij steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl een topografische kaart aanvragen, waarop u zelf de aanvraag
kunt intekenen. Geef hiervoor in uw mail duidelijk een beschrijving van het gebied of een printscreen van het
gebied wat op de topografische kaart moet komen te staan.
Op de topografische kaart geeft u vervolgens aan waar de gronden (beheereenheid/eenheden) liggen waarvoor u
subsidie aanvraagt. Zorg ervoor dat de gehele beheereenheid/(-eenheden) zichtbaar is/(zijn) op de opgevraagde
kaart. Wij raden aan om een kopie van de ingetekende kaarten te maken voor uw eigen administratie.
Grenzen intekenen
Soms lopen de lijnen van (een deel van) uw beheereenheid gelijk met topografische lijnen (bijvoorbeeld wegen of
waterlopen) die al op de topografische kaart zijn afgedrukt. In dat geval trekt u deze lijnen zo nauwkeurig mogelijk
over. Als dit niet het geval is dient u zelf een grens in te tekenen.
Oppervlakte
Het ingetekende perceel moet dezelfde oppervlakte hebben als de oppervlakte waarop u het beheertype
ontwikkelt. Alleen voor dié oppervlakte kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De oppervlakte die u invult in
de tabel terreinen moet overeenkomen met de intekening op de kaart.
Het nummeren van terreinen
Vermeld bovenaan de kaart(en) uw naam. Zet in elke ingetekend terrein een volgnummer en neem het nummer
over in de tabel terreinen. De volgnummers moeten overeenkomen.
De tabel terreinen
Voor alle op de topografische kaart ingetekende percelen dient u informatie op te nemen in de tabel terreinen
die u vanuit het digitale formulier kunt downloaden.

Begroting
Voor het indienen van de begroting is een format in het digitale formulier beschikbaar. Er is een format voor de
aanvraag voor verwerven en een format voor de aanvraag voor ontpachten. Indien u subsidie voor zowel
verwerven als ontpachten aanvraagt dient u beide begrotingen bij te voegen.

Overige vragen
Verklaring van geen bezwaar
Als er beperkende rechten of belastende voorwaarden op de grond liggen waar u subsidie voor aanvraagt, dient u
te laten zien dat dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om de inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Dit kan
door middel van een verklaring van geen bezwaar. Bijvoorbeeld in het geval dat er kabels/leidingen over of onder
uw grond lopen, dient er een verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van de kabels/leidingen te worden
bijgevoegd.
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Grootte onderneming
Wanneer bent u een grote onderneming?
U behoort tot de categorie “grote ondernemingen” indien:
a. binnen uw onderneming meer dan 250 personen werkzaam zijn, én
b. de jaaromzet meer dan € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal meer dan € 43 miljoen bedraagt.
Welke gegevens u mee moet tellen staat omschreven in de artikelen 3 tot en met 6 van Bijlage I bij Verordening
(EU) nr. 702/2014. U kunt de tekst van die bijlage via deze link raadplegen (tekst geldend op 3 augustus 2016).
Indien u niet aan de bovenstaande criteria voldoet, dan bent u een kleine onderneming, een micro-onderneming
of een middelgrote onderneming (zgn. “kmo”-ondernemingen).
Wat wordt bedoeld met een contrafeitelijk scenario?
De Europese Commissie stelt strenge voorwaarden aan staatssteun. Een belangrijke voorwaarde is dat de
staatssteun een “stimulerend effect” moet hebben. Hiermee wordt in het geval van de SKNL bedoeld dat de
inrichtingsmaatregel(en) niet door marktpartijen (lees: aanvragers) zouden worden uitgevoerd indien er geen
subsidieregeling zou zijn. Grote ondernemingen zijn minder kwetsbaar voor ontwikkelingen op de markt.
Bovendien hebben zij vaak een dominante marktpositie.
Daarom stelt de Europese Commissie aanvullende voorwaarden aan grote ondernemingen: zij moeten het
stimulerend effect aantonen door bij de aanvraag een document te voegen waarin de situatie beschreven wordt
als er geen subsidie zou worden verleend. Dit wordt het “contra feitelijk scenario” genoemd. U geeft dus op
maximaal twee A4-kantjes de (bedrijfseconomische) redenen aan waarom u zonder subsidie de
inrichtingsmaatregel(en) niet zou uitvoeren-. Bovendien schetst u de ontwikkeling van de natuurwaarden in een
scenario waarbij er geen subsidie verstrekt zou worden, versus een scenario dat er wél subsidie verstrekt zou
worden. U onderbouwt dit met bewijsstukken.
Voeg dit scenario en de bijbehorende bewijsstukken toe als verplichte bijlage.

Lijst van bijlagen
Afhankelijk van de subsidie(s) die u aanvraagt dient u bijlagen bij te voegen. Een aantal bijlagen zijn verplicht en
een aantal bijlagen moeten worden bijgevoegd indien van toepassing. Let op dat er totaal maximaal 20 Mb aan
bijlagen kan worden toegevoegd.Bij meer dan 20 Mb kan de verzending misgaan. We adviseren grote bijlagen ‘in
te pakken’ en evntueel aprt per mail te verzenden aan subsidies@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het
kenmerk van uw aanvraag die u ontvangt na verzending van uw aanvraag.
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