
Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Aankruisrondjes geheel inkleuren.

RVO-1634-14/FRM15896

Opgave
Plan voor natuur 
Natuurschoonwet 1928

•  U wilt landbouwgronden laten rangschikken onder de 
Natuurschoonwet 1928. U gaat die inrichten of geschikt maken 
voor de ontwikkeling tot natuurterrein. Met dit formulier meldt 
u welke landbouwgrond wordt ingericht of voldoende geschikt 
wordt gemaakt voor de ontwikkeling tot natuurterrein.

•  Dit formulier hoort bij het formulier ‘Aanvraag Rangschikking van 
uw landgoed’.

•  Wilt u houtopstanden aanplanten, gebruik dan het formulier 
‘Opgave Plan voor beplanting’.

•  Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem telefonisch 
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

 1 Gegevens landgoed

1.1 Wat is de naam van uw landgoed?  

1.2 Wat is de oppervlakte en welke 
oppervlakte landbouwgrond wilt 
u omvormen?

Oppervlakte landgoed       sttu   ha su  are su   ca 

Om te vormen oppervlakte landbouwgrond  sttu   ha su  are su   ca

1.3 Heeft u voor landbouwgronden 
die u wilt inrichten of omvormen 
al een aanvraag ingediend voor 
de Subsidieregeling Natuurbeheer 
(SN), de Provinciale Subsidie rege-
ling Natuurbeheer (PSN) of de 
Subsidieregeling Kwaliteits impuls 
voor natuur en landschap (SKNL)?

 Ja  > Vul het aanvraagnummer (P)SN of SKNL in:
 
 
    
 
 
 

 Nee  > Ga naar vraag 1.5 en vervolgens naar 1.6

1.4 Heeft u in voor (P)SN of SKNL al 
een ‘kwalitatieve verplichting’ 
ondertekend?

 Ja  > Ga verder naar 3 Ondertekening 
 Nee  > Stuur het formulier ‘Opgave Verklaring ontwikkeling natuurterrein’ mee met deze opgave  

   en ga daarna naar vraag 2
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 3 Ondertekening

3.1 Stuur het originele 
ondertekende formulier, 
inclusief twee kopieën naar: 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Natuurschoonwet 
Postbus 965  
6040 AZ Roermond

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

Naam       
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu       

 2  0

 2 Bijlagen 

2.1 Hoeveel bijlagen stuurt u mee? Aantal bijlagen   stu

 1 Gegevens landgoed (vervolg)

1.5 Heeft u een ‘Plan voor natuur’ 
gemaakt waarin u alle onderdelen 
heeft beschreven of heeft 
bijgevoegd? 
Zie de Toelichting Plan voor natuur.

 Ja  > Voeg het ‘Plan voor natuur’ toe als bijlage bij deze opgave 
 Nee

1.6 Heeft u het formulier ‘Opgave 
Verklaring ontwikkeling 
natuurterrein’ ondertekend?

 Ja > Voeg de ‘Opgave Verklaring ontwikkeling natuurterrein’ toe als bijlage bij deze opgave 
 Nee  
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