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1. Opening

2. Toelichting samenhang GLB - ANLb door Henk Jan Soede

3. Toelichting beheerpakketten ANLb en tarieven door René Faber

4. Toelichting slotenplan

5. Toelichting randenbeheer in GLB-ANLb door José van Miltenburg

6. Vragen

7. Sluiting

Disclaimer: het GLB is nog ‘in beweging’,

dus er kunnen nog steeds dingen 

veranderen.

Dit is de huidige stand van zaken.

Agenda



Stelsel GLB-NSP: huidig vs nieuw

Oud Nieuw



NSP: 1e pijler

GLB- Nationaal Strategisch plan (NSP)

• Hectaretoeslag: circa €220/ha, teruglopend tot circa €165 ha 

• Eco-regeling 

• ANLb

• Landschapselementen (en ook sloten tot 10 m breed) gaan 

meetellen als subsidiabele landbouwgrond, mits aangrenzend aan 

een landbouwperceel (binnen 5 m afstand)



Basispremie: conditionaliteiten

De conditionaliteiten gelden als basisvoorwaarden (‘instapeis’) voor de

basisinkomenssteun, ecoregeling én het ANLb

Deze conditionaliteiten bestaan uit:

1. De geldende wet- en regelgeving

2. De zogenaamde Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s)



Conditionaliteiten: GLMC’s

• € 220,=/ha in 2023, aflopend naar € 165,=/ha in 2027

• GLMC1: Behoud van blijvend grasland

• GLMC2: Bescherming van veenweiden en wetland

• GLMC3: Verbod op het verbranden van stoppels

• GLMC4: Bufferstroken

• GLMC5: Tegengaan van erosie

• GLMC6: Minimale bodembedekking

• GLMC7: Gewasrotatie op perceelsniveau

• GLMC8: Niet-productief areaal (4% van bouwland)

• GLMC9: Graslandbescherming in Natura 2000



Eco-regeling in pijler 1

Grondgebonden eco-regeling voor klimaat en leefomgeving

• Een nieuw instrument om te sturen op meer vergroening

• Deelname aan de eco-regeling = vrijwillig

• Elk jaar kies je opnieuw of je mee wilt doen of niet

• De eco-regeling bevat een keuzemenu met ‘eco-activiteiten’

• Je kiest zelf welke eco-activiteiten wilt uitvoeren

• Deze eco-activiteiten zijn gelinkt aan 5 doelen/opgaven:



Eco-regeling (regio 2)

De Eco-regeling

• Vrijwillig!

• Beloond aan de hand van Eco-activiteiten

• Op basis van een drempelwaarde: Brons, Zilver, Goud

• €60, €100 of €200 per subsidiabele hectare

• Biologische bedrijven (incl. in omschakeling) krijgen Goud!

• Moet eerst worden voldaan aan de Instapeis



Eco-regeling

• Vrijwillig!

• Beloond aan de hand van Eco-activiteiten

• Op basis van een drempelwaarde: Brons, Zilver, Goud

• €60, €100 of €200 per subsidiabele hectare

• Moet eerst worden voldaan aan de Instapeis (basisvoorwaarden)



Samenhang GLB-ANLb

• Geen dubbelbetaling toegestaan voor dezelfde activiteiten

• Dus beperkt stapeling mogelijk van Basisvoorwaarden (conditionaliteiten) met 
ANLb; alleen bovenwettelijke activiteiten

• En zeer beperkt stapeling mogelijk van Eco-regeling met ANLb

• In geval van overlap tussen eco-regeling, dan tellen van het ANLb-beheer wel de 
punten, niet de waarde

• Simulatietool RVO februari beschikbaar (misschien eerder een excel-rekentool) 
)olectieven)



Eco-regeling, het proces

• Elk jaar heb je de keuze om wel of niet mee te doen aan de eco-regeling

• In december van het voorafgaande jaar (2022), met uitloop naar januari (2023), geef je 
aan of je denkt mee te willen doen en met welk bouwplan

• In november van het jaar zelf (2023) maak je je keuze definitief en geef je door welke 
eco-activiteiten je hebt uitgevoerd

• Er is dus wat ruimte voor bijsturing, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene 
weersomstandigheden

• ANLb ga je aan voor 6 jaar; dat kan niet jaarlijks wisselen 

• Laat je goed informeren over de eco-regeling en wat dat kan opleveren, versus de 
ANLb-vergoeding



Tijdspad Eco-regeling

ANLb-tijdpad

• Opgeven welk beheer u meedoet: oktober 2022-december 2023

• Ondertekenen contract voor 6 jaar: oktober 2022 - januari 2023

• Alleen wijzigingen indien ecologische reden, of bedrijfsmatige omstandigheden

Dec’22- jan ’23                  dec’22 – 15 okt ‘23    15 okt-30 nov        vanaf 1 dec ‘23        

Doorgeven aan RVO 
welke regelingen je 
wilt meedoen, welke 
eco-activiteiten, 
areaal

Eco-
activiteiten 
definitief 
indienen

Wijzigingen 
doorgeven

Beschikking 
en 
uitbetaling



Conclusies

• Het is niet eenvoudig

• Iedere boer krijgt er mee te maken 

• Er komt geld beschikbaar

• Ook vanuit de markt initiatieven

• Zorg dat u goed geïnformeerd bent

• Weeg af wat in uw bedrijf past

• Speel in op kansen

• Rol van collectief Rijn, Vecht en Venen



Botanische weideranden
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen

22 september 2022



7e Actieprogramma Nitraat

Betreft de nitraatrichtlijn 2022-2025

Het 7e actieprogramma nitraat is nodig om de waterkwaliteit in Nederland te 
verbeteren.
NL moet aangeven hoe ze het mestbeleid versterken zodat de waterkwaliteit 
verbetert.
Bemestingsvrije rand is een van de veranderingen.



7e Actieprogramma Nitraat

Bufferstroken

Het 7e Actieprogramma Nitraat bepaalt de invulling van GLMC 4.
Generieke eisen:
• Bufferstroken van 5 m breed, langs KRW-waterlichamen én langs ecologisch 

kwetsbare wateren
• Bufferstroken 3 m breed langs overige watervoerende sloten; in het geval van een 

kruidenrijke bufferstrook langs graslandpercelen geldt als eis een breedte van 1 m 
(mits waterkwaliteit op orde)

• Voor bufferstroken geldt qua oppervlakte een maximum van 4% per perceel

Er is nog niets besloten (Brussel). 

In waterrijke veenweidegebieden betekent dat: een bemestingsvrije rand van 1 m breed 
langs sloten

Wettelijk verplicht, daarmee onderdeel van basispremie in GLB (GLMC4)



Eco-activiteit

Eco-activiteit Bufferstrook met kruiden

• 3 punten voor water, 30 punten voor landschap, 60 
punten voor biodiversiteit, waarde  € 548.

• 3 m breed niet bemesten, geen gewasbescherming, 
niet beweiden



Bufferstroken & ANLb



Bufferstrook 2 meter

ANLb  voor 
niet 
bemesten, 
1200-1400 per 
ha

ANLb voor 
beheerdeel; ca  
600 per ha

Voorwaarde 
basispremie

Geen mest, 
gewasbe-
scherming max 
10%  

GLMC-
bemestings-
vrij, geen 
gewas 
beshcerming

2e m vrijwillig
ANLb

1e m verplicht sloot



Bufferstrook 2 meter

Bufferstrook 2 meter
Plus 2 m ANLb 
botanische weiderand



Bufferstrook 2 meter

Bufferstrook 2 meter
Plus 2 m ANLb 
botanische weiderand

ANLb ws niet 
mogelijk

ANLb ws niet 
mogelijk

ANLb 
mogelijk voor 
beheerdeel

Vergoeding 
via eco-
regeling

Vergoeding 
via eco-
regeling

Voorwaarde 
basispremie

Geen mest, 
geen 
gewasbe-
scherming , 
niet beweiden

Geen mest, 
geen 
gewasbe-
scherming , 
niet beweiden

GLMC-
bemestings-
vrij, geen 
gewasbescher
ming

3e m vrijwillig 
Eco-regeling

2e m vrijwillig 
Eco-regeling

1e m verplicht sloot



ANLb 2023-2028



Waar staan we?

• Goed bezig! Goede resultaten!

• Uitgangspunten: 
1. Wat heeft een soort (dier of plant) nodig? 
2. Hoe kunnen we dat zo praktisch mogelijk maken?
3. Is het inpasbaar in de bedrijfsvoering (praktisch en financieel)?

• We willen graag doorgaan op de ingeslagen weg!



Waar staan we?
Budget 2023 is bekend

(Concept)pakkettenboekje is klaar
Hier zitten in: 
1. (Nieuwe) pakketten
2. Nieuwe tarieven 

Tot stand gekomen met Boerennatuur, 
Bestuur en werkorganisatie RVV

• Het is een Eindconcept, ideeën en 
opmerkingen welkom !
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Weidevogelbeheer 

Weidevogelbeheer

Verschillende gebieden met verschillende
eisen

Aanvalsplan Grutto-gebied

Weidevogelkerngebied- of Randzone

% zwaar beheer (22% / 18%)
% plas-dras (1%  /  0,5%)



Weidevogelbeheer - Zwaar beheer

• Grasland met rustperiode (door later maaien) (pakket 1a t/m 1d)
Geen wijzigingen

• Grasland met rustperiode na voorweiden (pakket 1l t/m 1u)
Nu ook rustperiode na voorweiden van 4 of 5 weken (was alleen 6 weken)
• Extensief beweid Grasland (pakket 6)
Nu ook beweiding met max 1.5 GVE/ha van 1 mei tot 1 juli (was 15 juni)



• Kruidenrijk Grasland (pakket 5)
Geen wijzigingen

• Ontwikkeling kruidenrijk grasland (pakket 41)
Willen we graag uitbreiden!
Geen of zeer weinig (vaste) mest
Maaien zo snel mogelijk na 23 mei!

Weidevogelbeheer - Zwaar beheer



Weidevogelbeheer 
- Vernatting

• Hoogwaterpeil voor weidevogels (pakket 8)
Geen wijzigingen

• (greppel)plas-dras (pakket 3)
Nu ook van 1 maart tot 1 of 15 juni of 1 juli
+ flexibele plas-dras vanaf 1 mei voor tenminste 3 weken



Weidevogelbeheer

• Toeslag Ruige mest (pakket 7) blijft zoals het is



Weidevogelbeheer
-Legselbeheer, kuikenvelden
en kievitstrook

• Legselbeheer 
+ Resultaatbeloning 
+ Kuikenvelden (pakket 4)
Geen wijzigingen



Weidevogelbeheer
-Kievitstrook

• Kievitstrook NIEUW!  (pakket 45)
-Braakstrook op bouwland 15/3 tot 15/7
-Strook minimaal 6 meter breed



Zwarte Stern 

• Op 15 juni geen nesten of kuikens meer:
Na 15 juni beweiding 
mogelijk zonder te rasteren

• Na 1 juli geen nesten of
kuikens meer:
Maaien toegestaan

• Na 1 juli nog wel nesten of kuikens
Maaien rand uitstellen



Botanische weiderand • Rand 2 meter breed blijft 
uitgangspunt



Water



Water

• Natuurvriendelijke oevers (nvo) en 
Rietzoom (pakket 10 en 11)
Geen wijzigingen, wel diverse vooroevers 
en nvo met drijfbalk toegevoegd
• Botanische weiderand 
(bemestingsvrije bufferzone) 
(pakket 13c)



Water
• Baggeren met baggerspuit (pakket 12a)
Alleen vergoed als het in een slotenplan past, 1x per 4 a 5 jaar 
baggerspuiten

• Ecologisch slootschonen (pakket 12b en 12c)
Kan apart, maar liefst als onderdeel van een slotenplan
Met maaikorf of ecoreiniger (niet met Hemos)

• Slotenplan



Slotenplan
• Maatwerk per bedrijf, 
Per (5) jaar
• Pakket 12a en 12b 
(evt. + 13c)
• Bonus voor combinatie 
12a, 12b en 13c
• Beloning nog in 
ontwikkeling, streven
nu is dat vergoeding 
zo’n 1,5x de loonwerk-
kosten zal zijn
• Keur- en schouwverplichtingen versoepeld 



Landschapselementen



Landschapselementen

• Houtkade en Houtsingels (pakket 20)
Geen grote wijzigingen, aanvullen beplanting bij <75% bedekking

• Bomenrijen (lanen en knotbomenrijen) (pakket 21)
Tenminste 10 bomen
Bij verschillende boomdiktes in rij, kiezen we de gemiddelde dikte op 
moment van afsluiten
Bij wegvallen boom, wordt nieuwe boom (of stek) aangeplant
Bomen moeten binnen 5 meter van landbouwgrond liggen, niet op 
bouwblok



Landschapselementen

• Knip- of scheerheg (pakket 20) en struweelhaag (pakket 23)
Geen wijzigingen

• Half- en hoogstamboomgaard (pakket 26)
Minimaal 10 bomen
Boomgaarden met ‘gaten’ worden aangevuld met nieuwe bomen



Landschapselementen

• Hakhoutbosje (pakket 27)
Geen wijzigingen

• Bosje (pakket 29)
Randen van het bos worden beheerd als hakhout

Najaar 2022: inventarisatie verschillende landschapselementen door 
gebiedsregisseurs .



Vragen, wijzigingen?

Neem contact op met de 
gebiedsregisseur of 
veldcoördinator!


