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Stappenplan: van idee tot aanvraag

Stap 1. Bepaal of u in aanmerking komt voor de subsidie functieverandering: is uw perceel 
begrensd, minimaal 0,1 hectare groot en is deze grond de afgelopen 5 jaar onafgebroken als 
landbouwgrond gebruikt?

Stap 2. Neem contact op met Prolander om te weten welke mogelijkheden er zijn voor uw 
grond.

Stap 3. Informeer bij Prolander of er budget beschikbaar is en wanneer de volgende 
subsidieaanvraagperiode verwacht wordt.

Stap 4. Zet de voor- en nadelen
verantwoordelijkheden, hoe zit het met vergunningen, bestemmingsplannen, erfpacht of is er 
soms archeologisch onderzoek nodig?

Stap 5. Vraag de aanvraagformulieren aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
via 088-0424242.

Stap 6. Stel een realisatie- of investeringsplan op: vul de aanvraagformulieren in, teken 
percelen op een kaart in. Vraagt u ook een investeringssubsidie aan, dan maakt u een
investeringsplan in plaats van een realisatieplan.

Stap 7. Vraag de prétoets aan bij Prolander: stuur alle aanvraagdocumenten en uw plan op naar 
Prolander-SNL@prolander.nl.

Stap 8. Prétoets akkoord? Stuur  uw aanvraag 
het realisatie- of investeringsplan en het akkoord van Prolander toe.

Stap 9. U ontvangt een subsidieverleningsbeschikking. Teken de kwalitatieve verplichting 
binnen 1 jaar na dagtekening bij de notaris. Tot aan de ondertekening kunt u de aanvraag 
intrekken, na ondertekening ontvangt u de subsidie. Is er ook sprake van inrichting van het 
terrein? Dan voert u de investeringen uit volgens het goedgekeurde investeringsplan.

Stap 10. Investeringssubsidie aangevraagd en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd? Vraag het 
formulier subsidievaststelling op bij RVO.

Stap 11. Stuur uw aanvraag subsidievaststelling 
bankafschriften en aanvraagformulieren.

Stap 12. Beheersubsidie aanvragen? Check of uw percelen op de beheertypenkaart staan. 
Zo niet, neem contact op met Prolander.

Stap 13. Vraag een  aan, individueel (eventueel bij een Natuurcollectief) en/of sluit 

Stap 14. Vraag (meestal via een collectief) een beheervergoeding aan. Dit kan digitaal via RVO, 
meestal tussen 15 november en 31 december. U vraagt deze aan voor het komende beheerjaar 
(1 januari tot 31 december).

Prolander - particulier natuurbeheer in Drenthe en Groningen


