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Aanvraagformulier 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2021 
 
 

Formulier retour sturen naar: 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
Afdeling Subsidies 
Postbus 20120 
8900 HM LEEUWARDEN 

 

Bezoekadres: Provincie Fryslân 
Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ LEEUWARDEN 

 
Contactgegevens: Klantencontactcentrum provincie Fryslân 

Telefoon: (058) 292 59 25 
Email: subsidies@fryslan.frl 

 
 
 
 

 
 

Het aanvraagformulier kan worden ingediend vanaf 1 november 2021 tot 22 november 2021 (via  de 
post of ingeleverd bij de balie van het provinciehuis). Het besluit op de subsidieaanvraag wordt 
maximaal 26 weken na het indienen van een volledige aanvraag genomen. 

 
Let op! 
- De subsidiabele activiteit op grond waarvan subsidie kan worden verleend dient te voldoen aan 

het bepaalde in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân en de 
Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013. 

 
- Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en de bijlagen genoemd in onderdeel 

E. toevoegt. Alleen dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledig 
aanvraagformulier vragen wij aanvullende informatie op. 

 
- Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te worden ondertekend. Indien u als rechtspersoon de 

aanvraag indient, betekent dit dat uw aanvraag moet zijn ondertekend door alle 
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van uw rechtspersoon. Welke dat zijn kunt u 
terugvinden in de statuten van de betreffende rechtspersoon. 

  

mailto:financieringenensubsidies@fryslan.frl
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A. Aanvrager  

A1. Gegevens rechtsvorm  

Juridische vorm van de 
aanvrager: 

 

☐ Natuurlijke persoon, die krachtens eigendom of erfpacht 

zeggenschap heeft over het natuurterrein waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd. 

☐ Privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, die 

krachtens eigendom of erfpacht zeggenschap hebben over 

het                natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

☐ Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit 

natuurlijke personen of rechtspersonen als hierboven bedoeld 

(zgn. samenwerkingsverbanden). 

☐ Anders, namelijk………… 

 

Naam aanvrager:  

Postbus/straat en nummer:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvrager 

Wordt aanvrager voor deze 

aanvraag vertegenwoordigd 

door een gemachtigde? 

☐ Ja (Vul 

hieronder de 

gegevens in) 

 

Gemachtigde 

Naam en voorletters:   

Functie bij het project:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

  Voeg een ondertekende 

machtiging bij deze aanvraag 
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A.2 Kamer van Koophandel (KvK) 

gegevens aanvrager 

 

Is aanvrager ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel? 

☐ Nee 
☐ Ja  -  Inschrijvingsnummer: 

 

(voeg een recent - niet ouder dan 3 maanden - uittreksel van het 

Handelsregister bij) 

 

A.3 Bankgegevens aanvrager  

Bankrekeningnummer (IBAN):  

Tenaamstelling rekening:  

 

B. Aanvraag gegevens  

Welke subsidie vraagt u aan? 
 

 

1a.   Subsidie voor functieverandering van: ☐ landbouwgrond naar een 

natuurbeheertype 

 

1b.   Investeringssubsidie voor: 
 
U kunt meerdere mogelijkheden aangeven 
 

☐ de realisatie van een 

nieuw 

natuurbeheertype. 

☐ de realisatie en bescherming van een 

nieuw landschapselement 

☐ de kwaliteitsverbetering van een 

bestaand natuur- of 

landschapselement 

☐ de omzetting van een bestaand 

natuurbeheertype naar een ander 

natuurbeheertype 

 

1c.   De percelen waarvoor ik subsidie aanvraag 
behoren tot: 
U kunt via de digitale kaart op www.fryslan.frl/sknl  
zien of uw percelen onder Natura 2000/KRW of de 
provinciale opgave vallen. 
 

☐ Natura 2000/KRW 
 

☐ Provinciale opgave 
 

☐ Combinatie van beide 

2.   Heeft u een pré-toets uitgevoerd voor de 
investeringssubsidie of de subsidie voor 
functieverandering? 

☐ ja, namelijk met: 

 
 
 
 

☐ nee, ga naar vraag 3 

 

3.   Krijgt u voor de grond waarvoor u subsidie 
aanvraagt nog een andere overheidsbijdrage met 
hetzelfde of een vergelijkbaar doel als de subsidie 
die u nu aanvraagt? 

☐ ja, vul bijlage Opgave subsidies in. Deze 

kunt u downloaden via onze website. 

 

☐ nee 
 

http://www.fryslan.frl/sknl
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4.   Indien u een aanvraag doet voor een 
functieverandering: 
Is de productiecapaciteit in de laatste vijf jaar voor 
de functieverandering onafgebroken gebruikt? 

☐ ja 
 

☐ nee  
Uw aanvraag voldoet niet aan de 
subsidievoorwaarden gesteld in artikel 18 
van de subsidieregeling. Hierdoor komt u 
niet in aanmerking voor subsidie voor 
functieverandering 
 

 
 

C. Subsidie voor functieverandering (alleen 
invullen indien van toepassing) 

 

1.   Gelden er belastende voorwaarden of 
beperkende rechten zoals erfdienstbaarheid voor 
de grond waarvoor u subsidie aanvraagt? 
Zie toelichting onder D. 

☐ ja, geef bij vraag 2 aan welke beperkingen 
dit zijn 
 

☐ nee, ga verder met vraag 3 
 

2.   Welke beperkende rechten of belastende 

voorwaarden zijn er? 

 

Voeg een kopie van de documenten toe 

waaruit dit blijkt.  

Als de grond onderpand is voor een 

hypotheek, moet u een verklaring van de 

bank kunnen overleggen waarin de bank als 

hypotheekhouder geen bezwaar maakt 

tegen  het vestigen van de kwalitatieve 

verplichting 

 

☐ verklaring van geen bezwaar van  
hypotheekhouder toegevoegd 

3.   Teken de percelen waarvoor u subsidie wilt 

aanvragen nauwkeurig in op een kaart. Liggen er 

landschapselementen op uw  perceel? Teken 

deze dan ook in. 

 

☐ percelen ingetekend 

4.   Vul de bijlage Kadastrale gegevens in. 
De bijlage Kadastrale gegevens kunt u via 
www.fryslan.frl/sknl downloaden. 
 

☐ bijlage Kadastrale gegevens ingevuld 

5.   Maak een realisatieplan voor de 
functieverandering en stuur dit mee met uw 
subsidieaanvraag. 
In het realisatieplan beschrijft u hoe u de 
functieverandering ecologisch invult en hoe u de 
natuurdoelen gaat realiseren. U beschrijft                de 
uitgangssituatie en geeft aan welke maatregelen u 
gaat nemen. U geeft ook de oppervlakte aan 
waarop u deze uitvoert. 
 

☐ realisatieplan functieverandering 

opgesteld 

http://www.fryslan.frl/sknl
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D. Investeringssubsidie (alleen invullen indien van 
toepassing) 

 

1.   Teken de percelen waarvoor u subsidie wilt 
aanvragen nauwkeurig in op een kaart. Liggen er 
landschapselementen op uw  perceel? Teken deze 
dan ook in. 

☐ percelen ingetekend 

 

☐ Er is sprake van de aanwezigheid van 
landschapselementen deze zijn ingetekend 
 

☐ Er zijn geen landschapselementen 
aanwezig 
 

2.   Vul de bijlage Kadastrale gegevens in. 
De bijlage Kadastrale gegevens kunt u via 
www.fryslan.frl/sknl downloaden. 
 

☐ bijlage Kadastrale gegevens ingevuld 

3.   Maak een investeringsplan + begroting 

exclusief BTW (!) en stuur dit mee met uw 

subsidieaanvraag. 

Beschrijf in het investeringsplan: 

- de uitgangssituatie, 

- geef aan welke investeringsmaatregelen u 

gaat nemen 

- het doel van de investeringsmaatregelen 

- waarom u kiest voor deze maatregelen 

- de tijdsplanning 

- een kostenbegroting 

In de toelichting bij dit formulier leest u meer 

over het investeringsplan. 

 
Let op: U mag pas starten met de 

investeringsmaatregelen als uw 

subsidieaanvraag is goedgekeurd en u hiervan 

bericht heeft gekregen. Start u eerder dan zijn de 

gemaakte kosten niet meer subsidiabel. Dit is 

dus van invloed op de hoogte van uw subsidie. 

 

☐ investeringsplan + begroting opgesteld 

 

Toelichting 
Het kan zijn dat u de grond heeft belast door rechten aan derden te geven. Dit kunnen zakelijke 
rechten zijn of relatieve rechten. 

 
Zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheid (bv. recht van overpad), worden bij de notaris vastgelegd. 
Deze afspraken gelden voor iedereen die iets met de grond wil. Bij recht van overpad geldt deze 
afspraak ook voor uw opvolgers of voor de nieuwe buurman die gebruik wil maken van het pad. 

 
Relatieve rechten zijn afspraken tussen u en een ander persoon (bv. de afspraak met de buurman dat 
hij met de machines over uw land mag rijden). Deze afspraak geldt alleen voor u en degene waarmee 
u de afspraak heeft gemaakt. U kunt deze afspraak schriftelijk vastleggen, maar het kan ook een 
mondelinge afspraak zijn. 

http://www.fryslan.frl/sknl


 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2021 Pagina 6 van 8 

Hieronder volgt een opsomming van de bijlagen die bij deze aanvraag moeten worden meegezonden: 
 

E. Verplichte bijlagen  

Indien u gemachtigd bent een door beide partijen 
ondertekende machtigingsverklaring 

☐ Als bijlage meegestuurd 
 

☐ Niet van toepassing 
 

Indien u ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel, een recent uittreksel van het 
Handelsregister (< 3 maanden) 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 

 

☐ Niet van toepassing 

Opgave subsidies en andere regelingen 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 
 

☐ Niet van toepassing 
 

Een ondertekende prétoets 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 

Subsidie functieverandering 
 

 

Een realisatieplan ☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Bijlage Kadastrale gegevens ☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Kaart met ingetekende percelen en eventuele 
landschapselementen 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Kopieën van documenten waaruit belastende 
voorwaarden of beperkte rechten blijken 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 

 

☐ Niet van toepassing 
 

Investeringssubsidie 
 

 

Investeringsplan ☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Bijlage Kadastrale gegevens ☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Kaart met ingetekende percelen en eventuele 
landschapselementen 
 

☐ Als bijlage meegestuurd 
 

Vervolg E. Verplichte bijlagen Verklaring  

Een overeenkomst met de 
landinrichtingscommissie in verband met het 
ruilplan 

☐ Als bijlage meegestuurd 
 

☐ Niet van toepassing 
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Ondergetekende  verklaart: 
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben 

ingevuld; 

• Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de 
desbetreffende subsidieregeling, de staatssteun- en aanbestedingsregels, alsmede 
overige wettelijk regelingen die op de uitvoering van het project van toepassing zijn; 

• Met uw aanvraag voor investeringssubsidie de volledige financiering voor het project 
rond is; 

• Er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf 
verantwoordelijk is en blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en 
dat schade voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvoor voor rekening is van de 
aanvrager; 

• Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

• Niet in surséance van betaling of in staat van faillissement te zijn; 

• Indien de provincie het nodig acht dat op dit aangevraagde SKNL-perceel inrichtingsmaatregelen 
uitgevoerd dienen te worden, dan ga ik akkoord met de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend 
gebeurt dat in goed overleg. Over de uitvoering worden dan nadere afspraken gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Verklaring 
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Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 

Plaats: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 

Naam: ………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….. 
 
 
 
 

Indien gezamenlijk bevoegd, overige handtekeningen 
 

Naam: ……………………………………………….. Handtekening:……………………………………………………. 
 
 
 

Naam: ……………………………………………….. Handtekening:……………………………………………………. 
 
 
 

Naam: ……………………………………………….. Handtekening:……………………………………………………. 

G. Ondertekening 


