
Projectsubsidies Natuur 2023 – nuttige links en documentatie 
 
Bij het doornemen van de projectvoorwaarden merk je geregeld verwijzingen op naar specifieke 
onderwerpen, termen en documenten. In deze lijst vind je alle nuttige links en documentatie die je 
kan gebruiken  om je projectaanvraag vorm te geven:  

1. Natuurstreefbeelden en natuurbeheerplan 
 
Neem een kijkje op  https://www.natuurenbos.be/natuurstreefbeelden om te weten te komen 
welke natuurstreefbeelden gehanteerd worden bij de opmaak van een natuurbeheerplan, 
waarvoor later ook beheersubsidies aangevraagd kunnen worden. 
 
Op dezelfde pagina kan je ook doorlinken naar de info over het natuurbeheerplan. 
 

2. Potentiële leefgebieden van soorten 
 
Raadpleeg de kaart Potentiële leefgebieden van soorten om te weten of het zinvol is om in het 
gekozen projectgebied specifieke maatregelen voor een soort te nemen en deze als doelsoort in 
het project op te nemen, of om nadien ook een natuurstreefbeeld als leefgebied van een 
bepaalde soort voorop te stellen in het natuurbeheerplan. Indien een terrein volgens die kaart 
potenties heeft als leefgebied voor een bepaalde soort, moet ook nog uit terreinwaarnemingen 
blijken of de soort effectief in de buurt aanwezig is en/of zich reëel kan vestigen op het terrein. 
Bij twijfel hierover overleg je best met Natuur en Bos. 
 

3. De Gewestelijke IHD (G-IHD) en de Specifieke IHD (S-IHD) rapporten en besluiten per Speciale 
Beschermings Zone (SBZ) 
 
Je kan de rapporten inkijken op https://natura2000.vlaanderen.be/publicaties 
 

4. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
 
Op sommige terreinen, en als de gekozen maatregelen hiermee stroken, is er een verhoogde 
subsidie mogelijk voor werken die invulling geven aan de PAS. Natuur en Bos geeft dit aan tijdens 
de evaluatie. 
Algemene info op https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas 
 
De overschrijdingskaart is de eerste indicatie of het terrein mogelijks ‘PAS-relevant’ is: 
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/39a5840b-a6e9-4e85-a6f8-19252d9dbd63 
 
De generieke herstelmaatregelen kan je raadplegen via https://natura2000-prd-
477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/projectsubsidiesnatuur_pas-
herstelmaatregelen_20180131.pdf 
 
De gebiedsanalyses per SBZ kan je raadplegen via https://www.vlaanderen.be/inbo/38-
gebiedsanalyses-programmatische-aanpak-stikstof-pas-
gepubliceerd/#:~:text=In%202018%20publiceerde%20het%20INBO,teveel%20aan%20stikstof%2
0te%20milderen.  
 

5. Het handboek voor beheerders, deel I habitats en deel II soorten 
 
Deze handboeken zijn een geijkte wegwijzer voor het bepalen van de aangewezen beheer (en 
inrichtings)methodes voor het bereiken van vooropgestelde habitatdoelen en ontwikkeling van 
leefgebieden. 
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Deel I habitats: https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/handboek-voor-
beheerders(8691a9c3-83d5-4343-83e9-93ddb77ac9de).html 
Deel II soorten: https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/handboek-voor-
beheerders(55373991-b8ce-4b44-bbd5-c32aeb633774).html 
 

6. De ‘staat van instandhouding’ (SVI) en de LSVI criteria (lokale staat van instandhouding) 
 
De meest recente versie van de criteria die gebruikt worden om de SVI te bepalen vind je hier: 
http://www.ecopedia.be/1117/encyclopedie/lokale_staat_van_instandhouding 
 
Recente rapporten over de SVI van de habitattypen en van de soorten van de habitatrichtlijn vind 
je voor soorten op https://pureportal.inbo.be/portal/nl/publications/staat-van-instandhouding-
status-en-trends-van-de-soorten-van-de-habitatrichtlijn(9515bb49-afc7-4acc-8a48-
b6977baffa12).html en voor habitats op https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/de-staat-van-
instandhouding-van-de-habitattypen-van-de-habitatrichtlijn 
 

7. Soortbeschermingsprogramma’s 
 
Alle reeds opgemaakte en goedgekeurde soortbeschermingsprogramma’s vind je op 
https://www.natuurenbos.be/SBP 
 

8. Europees te beschermen habitats en soorten, en habitattypische soorten 
 
Europees te beschermen soorten en habitats: https://www.ecopedia.be/pagina/europees-
beschermde-natuur-0 
 
Een habitattypische soort is een soort die gebruikt wordt bij het beoordelen van de staat van 
instandhouding van een Natura 2000-habitat, meer info op 
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/habitattypische-soort 
 

9. De ‘grondverzetsregeling’ (OVAM) bij omvangrijk grondverzet 
 
Deze leidraad volgt uit regelgeving en is dus altijd van toepassing. Als omvangrijk grondverzet 
nodig zal zijn bij de uitvoering van het project, ga dan zeker na welke stappen minimaal gevolgd 
moeten worden uit de grondverzetsregeling. Een vuistregel is dat een technisch verslag vaak 
nodig zal zijn vanaf een volume van 250m³. Of hieraan voldaan is, maakt dus ook onderdeel uit 
van de beoordeling van je PSN-project. 
https://ovam.vlaanderen.be/gebruik-van-bodemmaterialen-grondverzet? 
 
In sommige gevallen kan cofinanciering bij OVAM mogelijk zijn voor historische 
bodemverontreiniging. Meer info vind je op https://www.ovam.be/cofinanciering 
 

10. PDPO-communicatieverplichtingen 
 
Bij het ingeven van je projectaanvraag bevestig je akkoord te gaan met eventuele cofinanciering 
met PDPO-middelen als dit mogelijk is en wanneer je project wordt goedgekeurd. Er gelden dan 
specifieke communicatievoorwaarden, in het bijzonder voor het gebruik van de juiste logo’ en 
slogans bij elke vorm van communicatie. 
Alle uitleg is verzameld op 
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/communicatieverplichtinge
n-begunstigden 
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