
Toelichting aanleveren topografische kaarten  
t.b.v.  subsidieaanvraag SVNL-N 

Buitengrenzen aangevraagde terreinen 

U dient bij uw subsidieaanvraag een digitaal bestand aan te leveren waarop de buitengrenzen van de 

natuurterreinen, waarvoor u subsidie aanvraagt, zijn aangeduid. Deze buitengrenzen dienen overeen te 

komen met uw kadastraal eigendom en waarbinnen de beheertypen van het Natuurbeheerplan Noord-

Holland voorkomen. Op deze locatie vindt u een file geodatabase die u kunt gebruiken. 

Eisen aan de digitale bestanden 

Het bestand met de buitengrenzen in bijbehorende database moet worden aangeleverd als featureclass 

in een geodatabase of shapefile. De bestanden van het Natuurbeheerplan, met de beheertypekaart, zijn 

te downloaden als GML via: Dataportaal provincie Noord-Holland. Als u shapefiles wilt, kunt u contact 

opnemen met het subsidieteam SVNL-N via: UVRNatuurbeheer@noord-holland.nl. 

In de database bij de aanvraag moeten de volgende kolommen worden opgenomen: 

- Object ID 

- Aanvrager (naam van de subsidieaanvrager) 

- Beheerder (naam van beheerder, degene die verantwoordelijk is voor het beheer) 

- Beheertype (optioneel) 

- Toeslag V (bijdrage voorzieningen) 

- Toeslag S (bijdrage schaapskudde) 

- Toeslag M (bijdrage monitoring) 

- Toeslag T (bijdrage toezicht) 

- SHAPE_Length 

- SHAPE_Area 

Aanduiding aanvraag bijdragen 

Per terrein geeft u aan of u daarvoor tevens een bijdrage aanvraagt: 

- Toeslag V  (0/1) 

- Toeslag S (0/1) 

- Toeslag M (0/1) 

- Toeslag T (0/1) 

Is vaarbijdrage op uw natuurterrein(en) van toepassing? Dan wordt dat bij subsidieverlening 

standaard meegerekend. U hoeft dit niet apart aan te vragen. 

0 = geen toeslag, 1= wel toeslag 

Toesturen kaartmateriaal 
De digitale bestanden zoals hierboven omschreven, zijn één van de verplichte bijlagen die u met 
het aanvraagformulier verzendt. Dit kan met een zip-bestand. Vraagt u de subsidie SVNL-N per 
papieren post aan, dan stuurt u de bovenstaande bestanden, samen met een kopie van het 
aanvraagformulier, onder vermelding van “bijlage subsidieaanvraag SVNL-N <uw naam zoals 
gebruikt op aanvraagformulier>” naar UVRNatuurbeheer@noord-holland.nl. Als u niet beschikt 
over een geografisch systeem, dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen met het 
subsidieteam SVNL-N. 

Overzicht aangevraagde natuur-/landschapsbeheertypen en bijdragen 
Naast het aanleveren van de buitengrenzen van de terreinen op kaart zoals hierboven aangegeven, 
vragen wij u een overzicht met aangevraagde beheertypen en bijdragen met bijbehorend areaal 
aan te leveren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het betreffende Excelformat.  
Let op: er zijn hiervoor verschillende Excelformats afhankelijk voor uw subsidieaanvraag; 
  

https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp
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1. Voor een nieuwe subsidieaanvraag natuur-/landschapsbeheer gebruikt u het Excelformat  
(Eerste aanvraag bij pNH). 
 

2. Voor een aanvraag in vervolg/aansluiting op beheercontract RvO, gebruikt u ook het 
Excelformat (Eerste aanvraag bij pNH). 
 

3. Voor een aanvraag uitbreiding op lopende subsidiebeschikking (vergroting areaal) gebruikt u 
het Excelformat afhankelijk van jaar waarin u de eerste beschikking tot subsidieverlening 
SVNL-N van de provincie Noord-Holland heeft gehad. 
- Vergroting areaal subsidieverlening 2017 
- Vergroting areaal subsidieverlening 2018 
- Vergroting areaal subsidieverlening 2019 
- Vergroting areaal subsidieverlening 2020 
- Vergroting areaal subsidieverlening 2021 

 
De subsidiebedragen die uit het ingevulde Excelformat volgen, zijn een indicatie. Het bestand met 
de buitengrenzen vormt de formele aanvraag. De geometrie is bepalend bij het beschikken. Het 
geldende Natuurbeheerplan met de begrenzing van het NNN en de beheertypekaart is leidend en 
vormt de basis voor de subsidie. 
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