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INVESTERINGSSUBSIDIES NATUUR 
OPROEP VOOR PRIVE-EIGENAARS, PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN EN LOKALE 
BESTUREN 
 

INLEIDING 
 

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De 

realisatie van instandhoudingsdoelstellingen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het 

Agentschap voor Natuur en Bos waar te maken. In 2014 werden de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) 

definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Via Investeringssubsidies Natuur-projecten wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan de 

privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen1 binnen de Speciale Beschermingszones (SBZ) 

om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen of bij te dragen tot de instandhouding van een Europees 

beschermde soort. Binnen de projectoproep 2016 kiezen we er voor om bij de evaluatie van het criterium 

‘Inrichting/beheer van habitats’ bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt 

aan de realisatie van de doelen en acties 2020. 

De middelen van deze subsidie kunnen aangewend worden voor concrete realisaties op het terrein (éénmalige 

inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer als noodzakelijk deel van een ruimere 

inrichting,…). 

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele onkosten en de gevraagde subsidie ligt boven 

3.000,- € incl. BTW. 

Deze inrichtingsmaatregel valt onder het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en, 

wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, maken de ingediende projecten kans op cofinanciering. Projecten 

die voor cofinanciering in aanmerking komen, zijn deze met als doel een gunstige staat van instandhouding 

duurzaam te herstellen of het in stand houden van Natura 2000- habitats en –soorten in de Natura 2000 

gebieden en de gebieden met een hoge natuurwaarde.  

 

1. INDIENING  
 

De oproep verloopt in 2 fases. Eerst wordt het projectidee afgetoetst met het contactpersoon van de 

betreffende regio van ANB (zie 1.3). Deze kan u in de voorbereidingsfase raadgeven en begeleiden bij de 

opmaak van uw dossier. 

Het is belangrijk om het dossier volledig, kwaliteitsvol en onderbouwd in te dienen. 

  

1.1. Instapvoorwaarden en ontvankelijkheid van het dossier (eerste administratieve selectie) 

Het voorstel in het kader van deze projectoproep moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden om 

ontvankelijk verklaard te kunnen worden, en dus in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring. 

 Het project is gelegen binnen een speciale beschermingszone in Vlaanderen of draagt bij tot de 

instandhouding van een Europees beschermde soort (bijlage). Het project moet gekoppeld worden aan de 

habitatdoelen, prioritaire inspanningen opgenomen in één van de aanwijzingsbesluiten of het 

managementplan (deze zijn terug te vinden op de website www.natura2000.vlaanderen.be), 

goedgekeurde soortbeschermingsprogramma’s of leefgebieden voor een van de Europees beschermde 

soorten. De realisatie van boshabitat buiten SBZ kan in aanmerking komen mits ze gelegen zijn in 

boscomplexen die tot de gunstige staat van instandhouding kunnen komen.  

http://www.natura2000.vlaanderen.be/
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 Het projectidee moet op voorhand voorgelegd worden aan het contactpersoon van de betreffende regio 

van ANB. 

 Het project wordt ingediend door een particuliere eigenaar, een privaatrechtelijke persoon of een lokaal 

bestuur1. Indien de actie op terrein van derden uitgevoerd wordt, geeft de eigenaar zijn toestemming via 

medeondertekening van de projectfiche of via een schriftelijk akkoord voor de geplande inrichting en het 

onderhoudsbeheer tegen uiterlijk 1 mei 2016. 

 De middelen worden aangewend voor concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, 

natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer,…). Maximaal 10% van de gemaakte kosten voor de 

werken kunnen worden ingezet voor de ‘voorbereiding en begeleiding’ van deze werken, en met een 

maximaal bedrag van 5.000,- €. Ook voor deze kosten worden facturen voorgelegd. Onder voorbereiding 

en begeleiding worden de kosten begrepen die rechtstreeks verbonden zijn aan het project, zoals opmaak 

van het dossier, opmaak van het inrichtingsplan, projectgebonden overleg, coördinatie/begeleiding op 

terrein, en de daaraan verbonden overheadkosten. 

 Projectkosten komen alleen in aanmerking indien er geen andere ANB financieringsmogelijkheden zijn. 

Zoals bijv. subsidies herbebossing en bebossing, Groenjobs, éénmalige inrichtingswerken voor erkende 

natuurreservaten, natuurprojectovereenkomsten, voor Regionale Landschappen en Bosgroepen: 

maatregelen en personeelskosten die opgenomen zijn in de overeenkomst met de Provincies.  

 Er kan gecumuleerd worden met financieringsmogelijkheden andere dan deze van ANB, zolang de totale 

financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de kosten dekt. Zowel in de 

projectfiche als in het kostenoverzicht/resultatenrekening wordt uitdrukkelijk vermeld of er beroep gedaan 

werd/zal worden op andere financieringsmogelijkheden en om welk bedrag het gaat. Indien blijkt uit het 

document kostenoverzicht/resultatenrekening dat de gecumuleerde subsidies meer dan 100% bedragen, 

wordt de Investeringssubsidie Natuur pro rata bijgesteld. 

 Enkel werken die niet in eigen regie uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie. 

Onverminderd  de wetgeving op de overheidsopdrachten, worden 3 offertes opgevraagd. 

 De aankoop van materieel of machines die nodig zijn bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het project, 

wordt niet betoelaagd. De eventuele huur hiervan wordt wel betoelaagd. 

 De werken mogen nog niet gestart zijn. 

 Het project kan niet bestaan uit het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en mag niet in strijd zijn met 

bestaande wetgeving. 

 Indien de eigenaar van de terreinen de drie laatste jaren in overtreding geweest is met het natuur- en/of 

bosdecreet, behoudt ANB zich de mogelijkheid om het project te weigeren.  

 Het dossier moet volledig zijn bij indiening (zie punt 1.2). 

 

1.2. Dossiersamenstelling 

 

De volgende documenten worden uiterlijk tegen 1 april 2016 digitaal of analoog ingediend bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos gericht aan nele.hardies@lne.vlaanderen.be en aan 

yves.coppens@lne.vlaanderen.be. 

 De ingevulde projectfiche (sjabloon)  

 Het ingevulde  kostenoverzicht/resultatenrekening (sjabloon) 

 Minimaal een offerte of onderbouwde raming voor alle geplande werken 

 Eventuele relevante aanvullende inhoudelijke informatie 

                                                
1 Onder lokale besturen wordt via deze projectoproep bedoeld: de Vlaamse steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, 

kerkfabrieken, polderbesturen en wateringen, of de daarmee gelijkgestelden zoals autonome gemeentebedrijven, 

intercommunales, en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals bedoeld binnen het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; en waarvan een lijst beschikbaar is via http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-

Vlaanderen/intercomm/). 

mailto:nele.hardies@lne.vlaanderen.be
mailto:yves.coppens@lne.vlaanderen.be
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 Topografische kaart 

 Bijlagen indien nodig: toestemming eigenaars indien projectfiche niet mede-ondertekend, vergunning of 

eerste advies indien voorhandig, kaarten. 

De sjablonen en bijlagen bij de projectoproep zijn terug te vinden op 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/investeringssubsidies-natuur-2015 

De projectfiche en het kostenoverzicht/resultatenrekening worden zowel in een ondertekende versie als in de 

Word of Excel versie per mail verstuurd. Beide kunnen ook analoog bezorgd worden. 

  

1.3. Procedure 

 

15/01/2016: lancering projectoproep 

Van 15/01/2016 tot 15/03/2016: voorleggen van het projectidee en mogelijkheid tot overleg/coaching 

met het contactpersoon van de betreffende regio. 

Regio West: Ann De Rycke – tel: 09/276 20 25 - email: ann.derycke@lne.vlaanderen.be 

Regio Oost: Tom Verschraegen – tel: 0479/79 93 83 – email: tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be 

Regio Oost: Daniel Josten – tel: 0499/94 91 35 – email: daniel.josten@lne.vlaanderen.be 

Van 15/03/2016 tot 01/04/2016: indiening van het projectvoorstel.  

02/04/2016-30/09/2016: beoordeling van de projecten (ontvankelijkheid van het dossier, beoordeling 

door een jury), goedkeuring van de selectie door de Inspecteur van Financiën en de Minister gevolgd door de 

vastlegging van de nodige middelen. 

Uiterlijk op 01/10/2016 worden de resultaten van de Investeringssubsidies Natuur 2016 bekendgemaakt. 

 

1.4. Contactpersonen 

 
Voor privé of privaatrechtelijke personen: 
 
Nele Hardies 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Tel:  02 553 02 43 - Fax: 02 553 81 05 

E-mail: nele.hardies@lne.vlaanderen.be 
 

 
Voor lokale besturen: 
Yves Coppens 
Agentschap voor Natuur en Bos 

Tel:  02 553 84 81 - Fax: 02 553 81 05 
E-mail: yves.coppens@lne.vlaanderen.be 
 
 
  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/investeringssubsidies-natuur-2015
mailto:ann.derycke@lne.vlaanderen.be
mailto:tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be
mailto:daniel.josten@lne.vlaanderen.be
mailto:nele.hardies@lne.vlaanderen.be
mailto:yves.coppens@lne.vlaanderen.be
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2. SELECTIE, BEOORDELING EN UITBETALING VAN DE SUBSIDIE 
 

2.1. Beoordelingscriteria  en selectie 

 

De projecten worden geselecteerd op basis van ontvankelijkheid (zie 1.1) en daarna op basis van de 

beoordelingscriteria zijnde: 

 

 Inrichting/beheer van Habitats en aanpak van de milieucondities: 28% van de punten. 

 

De projecten die een prioritaire inspanning realiseren krijgen de hoogste voorrang daarna habitat 

doelen en als laatste leefgebied voor soorten.  

o Prioritaire inspanning  

o Habitatdoelen 

o Leefgebied voor soorten  

Het project is zeer belangrijk/belangrijk of minder belangrijk voor desbetreffend SBZ en/of het project 

is belangrijk voor de doelstellingen op Vlaams niveau (G-IHD). 

 Effectiviteit:  32% van de punten en minimaal de helft van de punten om geselecteerd te worden. 

o Algemene aanpak;  

o Voorstellen gericht op habitat zijn conform inrichting/beheer van Habitats zoals vooropgesteld in 

het vademecum “Handboek voor beheerders” van Jan van Uytvanck & Geert De Blust (uitgegeven 

door INBO en Lannoo Campus) en voorstellen gericht op Europees beschermde soorten zijn 

conform de beheermaatregelen zoals vooropgesteld in het “Handboek voor beheerders, deel II: 

Soorten” van Jan van Uytvanck & Valerie Goethals (uitgegeven door INBO en Lannoo Campus) 

 De aanpak van het project leidt tot een permanente oplossing. 

 Moeten sommige voorgestelde maatregelen niet of anders uitgevoerd worden? 

o Habitat: de geplande nazorg en beheer (zoals vermeld in het (geplande) beheerplan) zullen leiden 

tot een goede staat van instandhouding van het habitat. 

o Leefgebied: alle voorwaarden zijn ingevuld om desbetreffende populatie te handhaven/aan te 

trekken/uit te breiden. 

o De mate waarin het project bijdraagt tot de vermindering van de gevolgen op normale landbouw 

uitbating. 

 Kostenefficiëntie:  20% van de punten en minimaal de helft van de punten om geselecteerd te worden. 

o De kosten liggen binnen de gehanteerde normen (basis: kostenstudie).  

Indien de kosten hoger zijn dan voorzien in de kostenstudie, wordt de maxima van de studie 

gehanteerd mits een gegronde argumentatie. Zo er geen gegronde reden is voor desbetreffende 

kost, wordt het gemiddelde gebruikt. 

 Communicatie: 20% van de punten. 

Over de resultaten van het project wordt gecommuniceerd met omwonenden en/of sectorcollega’s.  

o Aanpak: minimaal gevraagd door de oproep, standaard eigen communicatie, extra voorziene 

communicatie. 

o Aantal personen die bereikt worden en breedte van de doelgroep. 

 

De projecten worden gequoteerd en moeten minimaal 14/20 halen om geselecteerd te worden. 

 

2.2. Uitbetaling van de subsidie 

De subsidie wordt in maximaal drie keer uitbetaald op basis van een schuldvordering ingediend door de 

begunstigde. 

De schuldvordering voor de eerste uitbetaling wordt gestaafd met volgende bewijsstukken: 
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o Een of meerdere facturen; 

o Afschrift van de vergunning of het type vergunning en het dossiernummer 

o Indien de wetgeving op overheidsopdrachten van toepassing is: bestek, PV van opening, 

gunningsverslag en PV van oplevering; 

o Indien de overheidsopdrachten niet van toepassing zijn: het bewijs dat er drie offertes zijn 

aangevraagd. 

o Kostenoverzicht/resultatenrekening waarbij alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de 

gesubsidieerde activiteiten. 

 De uitbetaling van de tweede schijf gebeurt na indiening van een schuldvordering met bijhorende facturen 

en het kostenoverzicht/resultatenrekening waarbij alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de 

gesubsidieerde activiteiten. 

 Het saldo kan worden gevorderd binnen de zes maanden na de afronding van het project, dit wil zeggen 

na de werken, het terreinbezoek en de minimaal gevraagde communicatieactiviteiten.  

Het saldo wordt uitbetaald na indiening van een schuldvordering vergezeld van volgende bewijsstukken: 

o Een of meerdere facturen; 

o Activiteitenverslag dat per onderdeel weergeeft in welke mate het goedgekeurde project werd 

uitgevoerd; 

o Foto’s; 

o Uitnodiging van het terreinbezoek; 

o Kostenoverzicht/resultatenrekening waarbij alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de 

gesubsidieerde activiteiten. 

 

 Een ANB-vertegenwoordiger komt op het terrein de werkzaamheden bekijken voor de uitbetaling van het 

saldo en hiervan wordt een verslag opgemaakt dat aan de begunstigde wordt bezorgd.  

 

 Eventuele inkomsten ten gevolge van de gesubsidieerde werken moeten worden afgetrokken van de uit te 

keren subsidie. 

 
 

3. VERPLICHTINGEN NA TOEKENNING  
 

3.1. Termijn van uitvoering 

De uitvoering van het project start ten vroegste in 2016, na de officiële goedkeuring van het project. De 

geplande werken en de verplichte communicatie zoals beschreven in het ministeriële besluit dienen 

volledig uitgevoerd te zijn voor 30 september 2019. 

Het volledige dossier voor de uitbetaling van het saldo van de subsidie moet ingediend zijn vóór 31 maart 

2020. 

  

3.2. Communicatie 

Over de resultaten van het project wordt gecommuniceerd met omwonenden en/of sectorcollega’s. Hierbij 

wordt minimaal één terreinbezoek georganiseerd. Het terreinbezoek gaat specifiek over Natura 2000, de 

doelstellingen voor het gebied en de maatregelen. De contactpersoon van ANB wordt daarbij tijdig 

uitgenodigd. Het eventuele (voor het terreinbezoek) gebruikte communicatieve materiaal (vb presentatie, 

folder, hand-outs) wordt aan ANB bezorgd, minstens bij de aanvraag voor uitbetaling van het saldo van 

de subsidie (2.2). 

Daarnaast wordt aan het Agentschap voor Natuur en Bos een tekst van één A4 voor de communicatie via 

nieuwsbrief of website aangeleverd. De kosten voor deze inspanningen zijn niet opgenomen in het 

projectvoorstel en worden gedragen door de indiener. 
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Het Agentschap voor Natuur en Bos zal ook eigen initiatieven nemen met betrekking tot de communicatie 

rond deze projecten. 

 

Voor de projecten binnen deze oproep die voor 50% van de toegekende subsidie gecofinancierd worden 

via het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) binnen het kader van PDPOIII 

(Vlaamse Programma Document voor Plattelandsontwikkeling, derde editie), gelden specifieke 

communicatieverplichtingen. Deze verplichtingen zijn te vinden op 

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/communicatieverplichtingen-

begunstigden. 

3.3. Bekendmaking betalingsgegevens 

 
Van de projecten binnen deze oproep die voor 50% van de toegekende subsidie gefinancierd worden via 
het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) binnen het kader van PDPOIII 

(Vlaamse Programma Document voor Plattelandsontwikkeling, derde editie), worden volgende 

betalingsgegevens verzameld om bekendgemaakt te worden op www.belpa.be: naam, gemeente en 
postcode, omvang van de betaling, het type en de omschrijving van de gefinancierde maatregelen. 
 

3.4. Beheerplan  

Er wordt een nieuw beheerplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd vóór 1 oktober 2019. Het 

bestaande beheerplan wordt tegen 1 oktober 2019 aangepast conform de instandhoudingsdoelstellingen. 

Het nieuwe concept natuurbeheerplan laat iedereen toe om een beheerplan op te maken of te integreren 

in een bestaand beheerplan. 

Voor zover niet gevat door de geldende regelgeving op dat moment, kunnen hiervoor de richtlijnen 

gevolgd worden zoals vermeld op http://www.natuurenbos.be/beleid-

wetgeving/natuurbeheer/beheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan. Wanneer de indiener binnen de 

gestelde termijn geen nieuw beheerplan heeft ingediend, of de aanpassing aan een bestaand 

bosbeheerplan niet heeft doorgevoerd, kan de subsidie volledig worden teruggevorderd. 

 

4. Extra aandachtspunten 

De subsidie moet worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend. Indien blijkt dat niet 

werd voldaan aan de voorwaarden in deze oproep of, indien relevant, aan de voorwaarden zoals 

opgenomen in PDPO met betrekking tot de programmaperiode 2014-2020, bepaalt het Agentschap op 

basis van de ernst, de omvang, de duur en de herhaling van de niet-naleving of de subsidie geheel of 

gedeeltelijk wordt ingetrokken.  

  

 

http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/beheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/beheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan

