Aanvragen van SNL-subsidie:
de Bosgroepen helpen u!
De Bosgroepen verzorgen al vele jaren aanvragen
voor beheersubsidie en hebben daardoor veel kennis
en ervaring in huis. Landelijk beheren de Bosgroepen
ongeveer 1500 SNL-aanvragen met een totale oppervlakte
van ruim 82.000 hectare. Hiermee zijn de Bosgroepen de
grootste collectieve aanvrager binnen het natuurbeheer.

Gecertificeerd natuurbeheerder
De Bosgroepen zijn gecertificeerd natuurbeheerder; een
collectief met een groepscertificaat en een eigen kwaliteitshandboek. De overheid heeft vertrouwen in onze werkwijze.
Gecertificeerde natuurbeheerders kunnen eenvoudig subsidie
aanvragen zonder controle van de subsidieverstrekker. De
Bosgroepen doen dit in een verzamelaanvraag per provincie
voor diverse leden. Door de positie als gecertificeerd natuur-

beheerder en de jarenlange ervaring met collectieve aanvragen
hebben de Bosgroepen korte lijnen met de provincies.
Hierdoor kunnen knelpunten eenvoudiger worden opgelost.
Om in aanmerking te kunnen komen voor SNL-beheersubsidie
dienen terreineigenaren gecertificeerd te zijn. Bent u lid van
één van de Bosgroepen en laat u uw SNL-beheersubsidie door
ons verzorgen, dan is uw aanvraag automatisch gecertificeerd.
Een individueel certificaat is dus niet nodig. De leden liften
mee op het groepscertificaat van de Unie van Bosgroepen.

Wanneer komt u in aanmerking voor
SNL-subsidie?
Elke provincie heeft een Natuurbeheerplan. Op de
beheertypenkaart in dit plan staat in welke gebieden, welk
beheertype aanwezig is. Elk beheertype heeft een eigen
afbakening en eigen doelen voor natuurkwaliteit. Deze zijn
beschreven in de Index Natuur en Landschap. Naast het
Natuurbeheerplan publiceert elke provincie jaarlijks een
openstellingsbesluit. Daarin wordt aangegeven welke gebieden
in aanmerking komen voor een beheersubsidie.
De SNL-regeling stelt een aantal voorwaarden aan de
subsidieaanvrager, waarvan de belangrijkste zijn:
• U bent eigenaar (of erfpachter) van het terrein.
• U zorgt voor instandhouding van het betreffende beheertype.
• U zorgt voor openstelling van het terrein op bestaande
wegen en paden.

Wat doen de Bosgroepen?
Gehele aanvraag verzorgen
De Bosgroepen doen de subsidieaanvraag, beheren uw SNL-dossier, zijn contactpersoon voor u en voor de subsidieverstrekker
en doen de uitbetaling. Met behulp van specifieke terreinkennis
en ervaring op het vlak van natuurbeheer stellen wij met behulp
van ons eigen GIS-systeem een nauwkeurige aanvraag op. Deze
bestaat uit een kaart van uw terrein met de beheertypen en een
overzichtslijst met beheertype, oppervlak en subsidiebedrag.

SNL webportaal
Via een Overeenkomst met de Unie van Bosgroepen stemt u in
met voorgaande voorwaarden. Als u aan de voorwaarden voldoet, staat niets de subsidieaanvraag in de weg. De aanvraag
en de beschikking gelden in principe voor 6 jaar. Dubbele financiering (financiering vanuit een andere regeling voor hetzelfde
terrein) is uiteraard niet mogelijk.

In het kort: Een SNL-aanvraag bij de
Bosgroepen
Aanvraagperiode
In de aanvraagperiode stellen de Bosgroepen voor haar leden
SNL-aanvragen op en dienen deze in:
• De Bosgroepen stellen nauwkeurig een gecertificeerde SNLaanvraag op.
• De Unie van Bosgroepen stelt een overeenkomst SNL op.
• U ondertekent de aanvraag en de overeenkomst.
• De Bosgroepen dienen vervolgens de aanvraag, gebundeld
met de andere aanvragen van dat jaar, in bij de provincie.
Een aanvraag via de Bosgroepen is automatisch SNLgecertificeerd.

Looptijd beschikking
In de beschikkingsperiode ontzorgen de Bosgroepen u op de
volgende manier:
• Na toekenning van de subsidie door de provincie beheren
de Bosgroepen uw SNL-dossier.
• De Bosgroepen betalen jaarlijks één op één de subsidie aan
de leden uit.
• De Bosgroepen monitoren de natuurkwaliteit conform
landelijke afspraken.
• De Bosgroepen voeren veldcontroles uit om te borgen dat
het beheer in de terreinen gericht is op de instandhouding
van de beheertypen waarvoor u subsidie ontvangt.
Ook controleren wij dan op de verplichte
openstelling van het terrein.
U heeft slechts één loket: de Bosgroepen.

Speciaal voor onze SNL-leden hebben we het ‘Bosgroepen SNL
Portaal’ ontwikkeld. Leden van de Bosgroepen die een SNLaanvraag hebben, krijgen toegang tot dit portaal. Hierin zijn
allerlei gegevens te vinden over de eigendommen waarvoor
SNL is aangevraagd. Leden kunnen in het portaal niet alleen
hun bestaande aanvraag zien, maar ook een nieuwe aanvraag
ondertekenen.
Het SNL Portaal is zorgvuldig beveiligd. Er is een speciale koppeling gemaakt met uw e-mailadres. Dat betekent dat niemand
anders uw gegevens kan inzien, behalve uzelf en de Bosgroepen.
Meer informatie over het SNL portaal vindt u hier:
https://bosgroepen.nl/snlportaal.

Dossierbeheer
De Bosgroepen beheren uw SNL-dossier gedurende de
hele looptijd: administratie, uitbetalingen, indienen van
wijzigingsverzoeken en uitbreidingen. De Bosgroepen zijn
contactpersoon richting de subsidieverstrekker; u heeft er
zelf geen omkijken naar. Alle gegevens uit uw dossier kunt u
terugvinden op het SNL Portaal.

Monitoring
Wie SNL-subsidie ontvangt, is verplicht de natuurkwaliteit
te monitoren. De Bosgroepen voeren voor leden de monitoring van de deelnemende terreinen uit. Dit doen ze met
deskundige medewerkers en volgens de landelijk afgesproken
methodieken. De provincies betalen voor de monitoring. Voor
elke deelnemer zijn de flora- en faunagegevens na monitoring
opvraagbaar.

Beheerrichtlijnen
Op landelijk niveau zijn er geen verplichtende richtlijnen
voor het benodigde instandhoudingsbeheer van de
beheertypen. De manier waarop u als beheerder deze
instandhoudingsverplichting invult, is aan uzelf. Om haar
SNL-deelnemers hierin te ondersteunen, heeft de Unie van
Bosgroepen een beheerrichtlijn opgesteld per beheertype.
De beheerrichtlijnen zijn gebaseerd op de deskundigheid en
ervaring van ecologen en bosbeheerders bij de Bosgroepen.
Elke deelnemer krijgt de beheerrichtlijnen die voor de
aangevraagde terreinen van toepassing zijn. Deze geven
informatie over hoe het beheertype in stand te houden en ook
adviezen hoe de kwaliteit van het beheertype te verhogen. Zie
ook de ‘Introductie Beheerrichtlijnen - Bosgroepen’ op onze
website: https://bosgroepen.nl/snl.

Wat doet u?
Overeenkomst en machtigingen
De Bosgroepen doen uw aanvraag en treden gedurende het
subsidietijdvak als penvoerder op. U dient de Unie van Bosgroepen daarvoor te machtigen via de SNL-overeenkomst. In
deze overeenkomst verklaart u ook dat u akkoord bent met de
opgestelde SNL-aanvraag en de subsidievoorwaarden.
Als er sprake is van meerdere eigenaren of een onverdeelde
boedel, dient één van de eigenaren namens de overige
eigenaren gevolmachtigd te worden als ondertekenaar en
ontvanger van de subsidie. De gevolmachtigde onderhoudt
het contact met de Bosgroepen en met de volmachtgevers.

Beheer
U heeft zelf de regie over het beheer. U houdt de beheertypen
in stand conform de voorwaarden vanuit de subsidieregeling.
Op verzoek moet u kunnen aantonen dat een beheer is gevoerd
dat bijdraagt aan de instandhouding van het beheertype.
Wanneer er iets wijzigt in uw situatie (zoals verkoop van
een terrein, of bijzondere omstandigheden waardoor u het
geplande beheer niet kunt uitvoeren), geeft u dit zo spoedig
mogelijk door aan uw Bosgroep.
De Bosgroepen hebben bosbeheerders, ecologen en experts
(hydrologie, cultuurhistorie, etc.) in dienst, die (indien gewenst)
voor uw terrein een beheeradvies op maat kunnen opstellen.

Uitbetaling
Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u tijdens de looptijd
van de beschikking uw beheersubsidie. De Bosgroepen
krijgen jaarlijks het toegekende bedrag over het voorgaande
beheerjaar van de provincies en zullen dit één op één aan
u uitbetalen. De uitbetaling vindt dus plaats na afloop van
het beheerjaar. Ter illustratie: rond mei 2023 wordt de
beheersubsidie over beheerjaar 2022 doorbetaald.

Kosten
Aanvraagkosten
Omdat de Bosgroepen gecertificeerd natuurbeheerder zijn en
de aanvraag doen in een verzamelaanvraag, zijn de kosten voor
u beperkt. Vooraf krijgt u een offerte met de kosten voor de
aanvraag. De kosten zijn gebaseerd op de hoogte van uw te ontvangen beheersubsidie. Voor de SNL-certificering zelf rekenen
wij geen aanvullende kosten.

Lidmaatschap
Om uw SNL-aanvraag bij de Bosgroepen onder te brengen,
dient u lid te zijn van de Bosgroep waarin uw terrein ligt. Meer
informatie over het lidmaatschap en de tarieven vindt u op de
website van uw Bosgroep.
Er zijn drie Bosgroepen:
• Bosgroep Noord-Oost Nederland: Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder
• Bosgroep Midden Nederland: Gelderland, Utrecht,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland
• Bosgroep Zuid Nederland: Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg
Leden van de Bosgroepen kunnen gebruik maken van alle
voorlichting en diensten die de Bosgroepen leveren. Ze
ontvangen de tweemaandelijkse nieuwsbrief en een uitnodiging
voor de ledenvergaderingen, diverse regiobijeenkomsten en
excursies en de jaarlijkse Beheerdersdag.

Meer informatie
De ontwikkelingen op het gebied van subsidie gaan snel.
Ondanks onze inspanningen kan informatie daarom verouderd
zijn. Kijk voor de meest actuele informatie op onze website:
https://bosgroepen.nl/snl. Op de website vindt u ook
antwoorden op veel gestelde vragen rondom SNL.
Bij inhoudelijke vragen neemt u in eerste instantie contact op
met de SNL-projectleider van uw Bosgroep.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met uw Bosgroep:
Noord-Oost Nederland

Bosgroep Noord-Oost Nederland
t (0523) 745700
e noordoostnederland@bosgroepen.nl

Midden Nederland

Zuid Nederland

Tekst en beeldmateriaal:
Bosgroepen 2022

Bosgroep Midden Nederland
t (0318) 672626
e middennederland@bosgroepen.nl
Bosgroep Zuid Nederland
t (040) 20 66 360
e zuidnederland@bosgroepen.nl

