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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
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1. Aanloop nieuwe ANLb periode

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal 

Strategisch Plan (NSP), de 

Nederlandse uitwerking van het 

Europese Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) van start. 

Daarvan zijn de nieuw te 

introduceren eco-regeling en de 

tweede ANLb-periode belangrijke 

onderdelen. Wil je überhaupt voor 

een GLB-subsidie in aanmerking 

komen dan moet je in de basis 

voldoen aan de 10 Goede Landbouw- 

en MilieuCondities (GLMC’s) waarin 

ook deels wettelijke verplichtingen 

terugkomen, zoals die vanuit het 7e 

Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Alle 

eisen en maatregelen hebben invloed 

op elkaar en hebben een gezamenlijk 

doel: een landbouw dat ook natuur, 

landschap, biodiversiteit, klimaat en 

milieu ondersteunt. De samenhang 

tussen de GLMC’s, ecoregeling en 

ANLb is ingewikkeld (zie ook onze 

website).  

De definitieve versie van het NSP is 

pas begin oktober naar Brussel 

gestuurd. Momenteel heeft de 

overheid nog niet de benodigde 

duidelijkheid kunnen geven aan de 

boeren hoe alle verschillende eisen, 

voorwaarden en activiteiten 

samenhangen, omdat bepaalde 

onderdelen nog verder in detail 

uitgewerkt moeten worden. Er wordt 

gewerkt aan een simulatietool die dat 

inzicht zou moeten geven. 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2023-2028


 
 

Om vanaf 1 januari 2023 met het 

beheer in het nieuwe ANLb te kunnen 

beginnen, hadden we eigenlijk al 

maanden geleden met u-onze leden- 

afspraken moeten maken. We doen 

ons uiterste best om met veel kunst- 

en vliegwerk toch nu afspraken te 

maken voor de komende zes jaar. 

LNV en provincies hebben 

verschillende toezeggingen gedaan 

om meer ruimte en flexibiliteit te 

creëren voor de collectieven om per 

1 januari te kunnen starten. Een 

vangnet is toegezegd, omdat het 

risico van (administratieve) fouten 

maken als gevolg van alle 

onduidelijkheden en het ontbreken 

van goede informatie zeer groot is. 

Is dat voldoende voor ons collectief 

om onze ambities waar te maken? Of 

haken leden af door alle 

onduidelijkheden en de extra eisen 

en raken de doelen waar we keihard 

voor werken juist daardoor uit zicht? 

Wij houden samen met onze koepel 

BoerenNatuur vast aan onze koers 

en hopen dat het met de extra 

toegezegde ruimte uiteindelijk lukt 

om zo veel mogelijk deelnemers mee 

te nemen in deze tweede ANLb-

periode. Wij blijven ons graag 

inzetten voor het uitvoeren van 

agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en het halen van 

de daaraan gekoppelde doelen op het 

gebied van natuur en landschap. 

 

 

2. Terugblik bijeenkomst 22 september 

Met 96 aanwezigen was de 

informatiebijeenkomst in de 

Willisstee druk bezocht. Voorzitter 

Henk Jan Soede trapte af met een 

toelichting op de samenhang tussen 

GLB en ANLb. Vervolgens ging 

veldcoördinator René Faber in op de 

(deels aangepaste) beheerpakketten 

en tarieven voor de nieuwe ANLb 

periode. Projectcoördinator José van 

Miltenburg presenteerde hierna de 

huidige stand van zaken wat betreft 

de verschillen in randenbeheer in de 

verschillende onderdelen van het 

nieuwe GLB. De presentaties, een 

concept samenvatting van de vragen 

en antwoorden en meer informatie 

zijn te vinden op onze website onder 

het kopje ANLb 2023-2028. Henk Jan 

sloot de bijeenkomst met de 

woorden dat we de afgelopen 7 jaar 

een stevig fundament hebben 

neergezet met ANLb. Voor de 

volgende periode verwacht hij een 

stabiele werkvorm, met hier en daar 

nieuw beheer, betere tarieven en 

flexibeler invulling van de 

beheerovereenkomsten. 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/ANLb%20informatieavond%2022%20september%202022%20Wilnis.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/2022-09-23_QA_ANLb2023_concept%2014%20oktober%202022.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/2022-09-23_QA_ANLb2023_concept%2014%20oktober%202022.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2023-2028


 
 

3. ALV 3 november  

Op 3 november hopen we weer een 

algemene ledenvergadering te 

houfden. Naast het officiële gedeelte 

met bestuurszaken en de benoeming 

van een nieuw bestuurslid, en een 

korte update over niet nieuwe ANLb, 

hebben we Fabrice Ottburg (WUR) 

uitgenodigd om ons meer te vertellen 

over het leven in de boerensloot. De 

ALV begint om 20:00 uur (inloop met 

koffie vanaf 19:30 uur) in de 

Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 

3648 XR Wilnis. De uitnodiging volgt 

binnenkort. Tijdens de 

jaarvergadering zal het gedrukte 

exemplaar van het jaarverslag 2021 

beschikbaar zijn. De digitale versie 

kunt u downloaden via deze link. 

 

 

4. Inloopdagen ANLb 2023-2028 

 

Wilt u doorgaan met het ANLB-

beheer in 2023? Wij hopen natuurlijk 

van wel. Binnenkort ontvangt u van 

ons een email, met daarin de vraag 

of en hoe u wilt doorgaan. Voor 

diegenen die met ons willen 

doorspreken wat de mogelijkheden 

zijn en wat in uw situatie de beste 

keus is, houden we inloopdagen. De 

data en locaties worden binnenkort 

bekend gemaakt.

 

5. Snoei- en knotseizoen van start 

Het snoei- en knotseizoen van de 

landschapselementen is van 15 oktober 

2022 tot en met 15 maart 2023. 

U wordt verzocht beheerwerkzaamheden 

aan uw landschapselement(en) binnen  

zeven dagen na afronding te melden via  

onze website. Informatie over hoe werk- 

zaamheden uitgevoerd het beste kunnen  

worden uitgevoerd, vindt u op onze website  

in informatiebladen (onderaan de pagina). 
 

 

 

                                       Foto: Anton Nap 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/jaarverslagen/Jaarverslag%202021_LR.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2016-2021


 
 

7. Vacature projectleider: wie komt ons team versterken? 

Het team van RVV team zoekt 

versterking van iemand met hart 

voor onze doelstelling: behoud en 

versterking van natuur en landschap 

op een voor boeren rendabele 

manier. In verband met aankomende 

projecten zoeken we een 

(aankomend) projectleider. Ben jij of 

ken jij zo iemand? Zie de 

vacaturetekst op onze website, of 

neem direct contact op met José van 

Miltenburg. 

 

 

8. Enquêtes, bijeenkomsten en excursies 

Met grote regelmaat worden wij gevraagd u uit te nodigen voor het invullen van 

een enquête of op de hoogte te stellen van aankomende bijeenkomsten en 

excursies. Om te voorkomen dat deze de nieuwsbrief gaan overheersen, zorgen 

we dat deze activiteiten op onze website worden aangekondigd. Een kort 

overzicht van de meest recente uitnodigingen vindt u hieronder: 

• Excursie: Voedselbossen Haarzuilens, 2 november 2022; 

• Enquête: Bodemverbeteraars uit reststromen; 

• Bijeenkomst: Agrarisch ondernemen met Carbon Credits, 25 oktober 2022 

Houd dus onze website regelmatig in de gaten.  

 

9. Voor uw en onze informatie 

• Wijzigingen in bedrijfsgegevens: Geef deze s.v.p. per mail door aan 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

• Melden: Op een aantal pakketten rust een meldplicht. Melden van 

uitgevoerd beheer doet u BINNEN zeven dagen via de website van RVV 

met de blauwe button ‘Direct naar melden’. Bij vragen kunt u contact 

opnemen via een e-mail naar: kantoor@rijnvechtenvenen.nl of bellen met: 

0627352399 

• Digitaal zicht op uw beheer: Via mijnboerennatuur.nl hebt u een 

actueel overzicht van uw beheer. Hier vindt u ook de nummers van uw 

beheereenheden die u nodig hebt om te melden, verwerkte meldingen en 

documenten m.b.t. uw beheer. Aanmelden voor deze app kan via 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

•  

10. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl. 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-09-05/vacature-projectleider-agrarisch-natuurbeheer
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl?subject=vacature%20RVV
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl?subject=vacature%20RVV
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-10-04/excursie-voedselbossen-haarzuilens
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-10-04/herinnering-enquete-bodemverbeteraars-uit-reststromen
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-10-17/uitnodiging-informatiebijeenkomst-over-carbon-credits
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://mijnboerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

