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• Module Haalbaarheidsstudie
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• Module Uitvoer van maatregelen
• Openstelling in de loop van 2023

2023

• Module Beheer
• Openstelling in de loop van 2023

Module Haalbaarheidsstudie: Waarvoor subsidie?
›

Definitie haalbaarheidsstudie
natuurcompensatiebank:

›

Verrichting van de onderzoeken en
analyses, opgenomen in bijlage 2.18.1,
met als doel de besluitvorming over de
uitvoering van één of meerdere
natuurcompensatiemaatregelen te
ondersteunen

•

Verplichte en optionele onderzoeken

Verplichte onderzoeken

-

Analyse ecologische potentie om te bepalen of het beoogde
stikstofgevoelige habitat of habitat van soorten realiseerbaar is op de
beoogde locatie.

-

Bodemonderzoek in het veld gericht op grondsoort, grondwaterpeil

-

-

-

Omgevingsanalyse om te bepalen met welke onbeïnvloedbare factoren

-

Additionaliteitstoets om te bepalen of de beoogde

-

Onderzoek naar de invloed op de omgeving om te bepalen

en fosfaatgehalte om te bepalen welk stikstofgevoelig habitat of habitat van
soorten in potentie gerealiseerd kan worden en welke maatregelen daarvoor
nodig zijn.

Globale inschatting van de kosten van uitvoer van de beoogde

natuurcompensatiemaatregelen (inclusief omvormings- of ontwikkelbeheer)
en indien van toepassing grondverwerving

Risicoanalyse om te bepalen welke beheersmaatregelen genomen
moeten worden om risico’s te voorkomen, dan wel om de impact te
verkleinen als het risico zich voordoet.

rekening gehouden moet worden bij de uitvoer van het project.

natuurcompensatiemaatregelen op de beoogde locatie naar verwachting
additioneel zullen zijn aan het vigerende beleid.

of de beoogde natuurcompensatiemaatregelen en de beoogde
stikstofgevoelige habitats of habitats van soorten invloed zullen
hebben op ontwikkelingen in de omgeving.

Verplichte onderzoeken bij locatie > 1 km van N2000
Uit te voeren onderzoeken wanneer de
natuurcompensatiemaatregelen op meer dan 1
kilometer van Natura 2000-begrenzing plaats zullen
gaan vinden:
›

Alle onderzoeken van de vorige sheet

›

Draagvlakonderzoek om, op basis van de eigen inschatting
van de aanvrager, te bepalen hoe stakeholders en andere
belanghebbenden staan tegenover het beoogde
natuurcompensatieproject, met mogelijk een wijziging van
beschermende status.

›

Onderzoek of de beoogde stikstofgevoelige habitats
of habitats van soorten zullen bijdragen aan de
netwerkfunctie Natura 2000 om te bepalen hoe haalbaar
het ecologisch gezien is om de nieuwe natuur op afstand van een
bestaand Natura 2000-gebied toe te voegen aan de begrenzing
van dat gebied.

Optionele onderzoeken
-

Draagvlakonderzoek

-

Alternatievenonderzoek om in beeld te brengen welke alternatieven er zijn als

-

Onderzoek of de beoogde stikstofgevoelige habitats
of habitats van soorten zullen bijdragen aan de
netwerkfunctie Natura 2000

-

Kosten/batenanalyse om te onderbouwen welke wijze van realisatie van

Analyse benodigde planologische procedures
algemeen om een inschatting te krijgen van de doorlooptijd van de procedures en in

-

Onderzoek haalbaarheid grondverwerving om te bepalen of

Analyse planologische procedures benodigd
specifiek voor wijziging beschermde status om te bepalen wat de doorlooptijd is van deze

-

Stakeholderanalyse om te bepalen welke personen of groepen een belang bij en/of

Analyse huidige natuurwaarden en
achtergronddepositie

-

Quickscan gevolgen van het
natuurcompensatieproject om te bepalen of het beoogde

-

hoeverre de bevoegde instanties mee willen werken aan de procedures.

-

procedure en in hoeverre de bevoegde instanties hieraan mee willen werken.

-

-

Historisch bronnenonderzoek om te bepalen welk stikstofgevoelige

-

Financiële haalbaarheidsanalyse om in beeld te brengen of het project

stikstofgevoelige habitats of habitats van soorten de voorkeur heeft.

het verwerven, ontpachten en/of ruilen van grond of het verkrijgen van medewerking van de blooteigenaar bij erfpacht financieel en juridisch haalbaar is en of de huidige eigenaar van de grond akkoord
is.

invloed hebben op het beoogde natuurcompensatieproject, zodat hierop gericht communicatie of
risicomanagement ingepland kan worden.

natuurcompensatieproject wellicht leidt tot een compensatieverplichting, bijvoorbeeld doordat de
beschermde status wijzigt van natuurnetwerk Nederland naar Natura 2000 of doordat natuur
omgevormd wordt naar een ander habitattype.

habitats of habitats van soorten vroeger mogelijk in een bepaald gebied aanwezig waren.

financieel haalbaar is om uit te voeren.

de initieel bedachte wijze van uitvoer niet tot het gewenste resultaat leidt.

-

Onderzoek jurisprudentie om te bepalen of het beoogde

natuurcompensatieproject op de beoogde locatie als additioneel gezien kan worden en/of om te
bepalen of het beoogde natuurcompensatieproject op de beoogde locatie mogelijk is.

Haalbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen
›

niet-productieve investering in de vorm van
een bewezen effectieve maatregel, die strekt
tot het vergroten van de oppervlakte of het
verbeteren van de kwaliteit van voor stikstof
gevoelige natuurlijke habitats of habitats van
soorten, en die additioneel is aan de
maatregelen die conform bestaand beleid
worden genomen

›

Vermeld in het rapport Herstelstrategieën
stikstofgevoelige habitats

›

Indien niet: overleggen van een rapport met
wetenschappelijke onderbouwing van de
effectiviteit van de voorgestelde maatregel

Stikstofgevoelige natuurlijke habitats of habitats van
soorten
›

typen natuurlijke habitats, habitats van soorten en leefgebieden van vogelsoorten
met een kritische depositiewaarde van <2400 mol N/ha/jaar

›

waarvoor in een aanwijzingsbesluit van een of meer Natura 2000-gebieden een
instandhoudingsdoelstelling is vastgesteld of

›

waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is voorzien in een
ontwerpaanwijzingsbesluit of ontwerpwijzigingsbesluit van een aanwijzingsbesluit
dat overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend
gemaakt

Wie mag subsidie aanvragen?
›

een terreinbeheerder,

›

degene die een
toestemmingsverklaring van een
terreinbeheerder heeft, of

›

een deelnemer in een
samenwerkingsverband, waaraan één
of meerdere partijen deelnemen die
terreinbeheerder zijn of die een
toestemmingsverklaring van een
terreinbeheerder hebben

Wie mag subsidie aanvragen?
›

Terreinbeheerder: degene die zeggenschap heeft over een terrein krachtens
erfpacht of recht van beklemming of bij het ontbreken daarvan degene die
zeggenschap heeft over een terrein krachtens eigendom

›

publiekrechtelijk rechtspersonen zijn uitgesloten, m.u.v. provincie, gemeente,
waterschap of Staatsbosbeheer

Hoogte subsidie en
subsidiabele kosten
›

100% of max. € 500.000 voor
aanvrager actief in primaire landbouw

›

artikel 53, vierde lid, onderdeel c, van
de algemene
groepsvrijstellingsverordening

›

artikel 14, zesde lid, onderdeel e, van
de groepsvrijstellingsverordening
landbouw

Subsidiabele kosten
›

›

-

kosten voor het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie (bijlage 2.18.1,
het opstellen van het onderzoeksplan).
Organisatie-, ondersteuning- en
adviseringkosten in verband met een
haalbaarheidsstudie, b.v. kosten voor:
projectleiding,
directievoering en toezicht,
kosten voor het opstellen van
bestekken en andere
aanbestedingsstukken,

›
-

kosten voor communicatie en
voorlichting,
kosten voor verantwoording.
Kosten vóór aanvraag van de subsidie
zijn subsidiabel vanaf 1 juli 2022
b.v. voorbereidingskosten voor het
indienen van de subsidieaanvraag
of kosten voor adviesinwinning (wat
zijn interessante locaties, habitats
en/of maatregelen om te
onderzoeken?).

Afwijzingsgronden
›

Haalbaarheidsstudie past niet binnen
doelstelling van en is niet in
overeenstemming met de van toepassing
zijnde Europese regelgeving, in het
bijzonder art. 53 AGVV en art. 14
Groepsvrijstellingsverordening Landbouw

›

De aanvrager is hoofdzakelijk actief in
primaire landbouw en kwalificeert als grote
onderneming

›

De aanvrager is mede actief in primaire
landbouw, maar kan niet aantonen dat
subsidie niet ten goede komt aan primaire
landbouwproductie

›

De aanvrager is een publiekrechtelijke
rechtspersoon m.u.v. gemeente, provincie,
waterschap of Staatsbosbeheer

Afwijzingsgronden
›

De haalbaarheidsstudie natuurcompensatiebank geeft naar verwachting onvoldoende
inzicht in het ecologisch perspectief en de uitvoerbaarheid van
natuurcompensatiemaatregelen;

-

Dit houdt in dat bij het ontbreken van verplichte onderzoeken de aanvraag wordt afgewezen
(nadat de aanvrager hierop is gewezen en tijd heeft gehad dit aan te vullen)

›

Op voorhand bestaat onvoldoende vertrouwen in het ecologisch perspectief en de
uitvoerbaarheid van de natuurcompensatiemaatregelen waar de haalbaarheidsstudie
natuurcompensatiebank betrekking op heeft.

-

Dit houdt in dat locaties en maatregelen die evident niet additioneel zijn worden
afgewezen.

Informatieverplichtingen
›
›

Naam, KvK-nummer, post/bezoekadres, rekeningnummer, gegevens contactpersoon,
bij samenwerkingsverband gegevens contactpersoon penvoerder
een onderzoeksplan;
een gespecificeerde begroting;

›

Aanvraagmodule

›

Informatieverplichtingen
Onderzoeksplan
N2000-gebied dat te relateren is aan de locatie
waarop de studie betrekking heeft

Aanduiding

Te onderzoeken maatregelen + gebied waar
maatregelen worden uitgevoerd en effect hebben

Omschrijving + weergave op kaart

Beschrijving van de eindsituatie van het gebied
waar de maatregelen worden uitgevoerd en
effect hebben

de beoogde stikstofgevoelige habitats en
habitats van soorten en de verwachte
oppervlakte waarop kwaliteitsverbetering
en/of uitbreiding plaatsvindt

De uit te voeren onderzoeken en analyse

In elk geval de in bijlage 2.18.1
onderdeel A opgenomen onderzoeken

de risico’s + betrokkenheid van andere
organisaties bij het onderzoek

Beschrijving

Formats rapportage haalbaarheidsonderzoek
›

Rapportage uitkomsten haalbaarheidsstudie via vast format

›

In september bespreken in de klankbordgroep

›

Rapportage ook bruikbaar voor subsidieaanvraag module uitvoer van maatregelen

Ondersteuning RVO
›

Op verzoek quick scan door RVO
natuurcompensatiebank@rvo.nl

›

Zicht op kansrijkheid locatie

›

Indien nodig begeleiding mogelijk voor
particuliere terreinbeheerders

SAVE THE DATE
Webinar Subsidieregeling Natuurcompensatiebank
Wanneer: 22 september 11:00-12:30

Contactgegevens NCB
• Algemeen emailadres: natuurcompensatiebank@rvo.nl
Contactgegevens accountmanagers NCB:
• Wendy Olivier, Provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
wendy.olivier@rvo.nl
• Freek Aalbers, Provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland
freek.aalbers@rvo.nl
• Pieter Jan van der Vliet, Provincies Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
• pieterjan.vandervliet@rvo.nl

