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1. Verlenging ANLb 

In november waren er inloopdagen 

voor deelnemers die vragen hadden 

over de mogelijkheden voor het 

ANLb voor de nieuwe periode. Met 58 

deelnemers waren deze dagen goed 

bezocht en werden er veel vragen 

beantwoord.  

Was u niet in de gelegenheid om te 

komen en heeft u toch nog vragen 

over het ANLb? Neem dan contact op 

met ons kantoor. 
 

 

  

mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl?subject=vragen%20ANLb


 
 

2. Nieuwe contracten ANLb 2023-2028 

Komende week wordt het nieuwe 

pakkettenboekje per post afgeleverd. 

De digitale versie kunt u hier inzien. 

U heeft eerder een e-mail ontvangen 

met het verzoek om aan te geven of 

u uw huidige overeenkomst wilt 

verlengen. Wij hopen dat zeer! Velen 

van u hebben al positief gereageerd. 

Wilt u een overeenkomst wijzigen, 

aanpassen, of extra beheer aangaan, 

laat het ons weten! Wanneer wij 

niets van u horen, gaan wij ervan uit 

dat u in de nieuwe periode 

ongewijzigd doorgaat met uw ANLb-

beheer. 

 

 

 

3. Uitgelicht: bufferstrook in ANLb en eco-regeling  

Een van de meest gestelde vragen 

gaat over het verschil in 

randenbeheer in ANLb en de eco-

regeling. In de basisvoorwaarden 

(Conditionaliteiten: GLMC4) is er een 

verplichte bufferstrook van 0,5-1, 3 

of 5 meter breed. Deze breedte 

wordt per perceel bepaald. Een 

globale kaart is beschikbaar op onze 

website. Deze bufferstrook mag niet 

bemest worden en er mogen geen 

gewasbeschermings- middelen 

worden gebruikt.  

Daarnaast is er een vrijwillige 

bufferstrook mogelijk: via de eco-

regeling òf via het ANLb. Beide kan 

niet. De regel is dat er niet twee 

maal voor dezelfde activiteit betaald 

mag worden.  

Bij de eco-regeling is de strook drie 

meter breed. Deze mag niet beweid 

worden. In het ANLb mag dit wel. 

Met onderstaand plaatje wordt dit 

uitgelegd. Het plaatje hieronder links 

toont de eco-regeling, het plaatje 

rechts de ANLb-variant. Een 

gedetailleerde beschrijving van 

pakket 13c (ANLb) vindt u in het 

pakkettenboekje. 

 

 

 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/RVV%20Brochure%20beheerpakketten%20ANLb.pdf
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2023-2028
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2023-2028
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/RVV%20Brochure%20beheerpakketten%20ANLb.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/RVV%20Brochure%20beheerpakketten%20ANLb.pdf


 
 

4. Stapeling eco-regeling en ANLb 

De keuze voor deelname aan de eco-

regeling of ANLb is een lastige voor u 

als ondernemer. Soms mogen deze 

twee regelingen gestapeld worden, 

soms ook niet. Standaardregel is dat 

er niet tweemaal een vergoeding 

mag worden gegeven voor dezelfde 

activiteit. 

In onderstaand figuur hebben we de 

relevante eco-activiteiten gezet 

tegenover de relevante ANLb-

maatregelen. We zien dat de eco-

activiteiten kruidenrijk grasland of 

bufferstrook met kruiden, of gras-

klaver niet samengaan met ANLb 

kruidenrijk grasland of botanische 

weiderand.  

De (eco-)bufferstrook met kruiden 

mag niet worden beweid, en gaat 

dus ook niet samen met (ANLb-) 

extensief beweiden. 

Het hébben van 

landschapselementen telt mee in de 

eco-regeling, het onderhoud en 

beheer valt in het ANLB. Hier gaan 

deze twee wel samen. 

In februari komt RVO met een 

simulatietool waarmee u zelf kunt 

uitrekenen wat het meest gunstig 

uitkomt.  

Door de bank genomen zullen de 

meeste graslandbedrijven Zilver 

scoren in de eco-regeling met 

langjarig grasland, verlengde 

weidegang en eventueel een perceel 

gras-klaver of groene braak. In de 

meeste gevallen zal de vergoeding 

voor het ANLb voordeliger uitpakken 

dan nog meer eco-activiteiten die 

naar Goud zouden leiden.  

 

 

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 

werkzaamheden het beste kunnen 

worden uitgevoerd, vindt u op onze 

website in informatiebladen 

(onderaan de pagina). 

 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2016-2021


 
 

6. Terugblik ALV 3 november 

De jaarvergadering in de Willisstee 

werd bezocht door ruim 75 mensen. 

Door afwezigheid van Henk Jan 

Soede werd de bijeenkomst 

voorgezeten door Dick-Gijsbert van 

der Horst. Tijdens de vergadering 

werd teruggeblikt op het jaar 2021 

en werd onder andere de 

jaarrekening vastgesteld.  

Koen Spruit uit Zegveld werd door de 

ALV gekozen als nieuw bestuurslid. 

De voorgestelde statutenwijziging 

werd niet doorgevoerd; deze wordt 

nog een keer doorgesproken en 

tijdens de volgende ALV opnieuw 

voorgelegd.  

José van Miltenburg besprak enkele 

punten uit het GLB vanaf 2023 (link) 

en na de pauze presenteerde Fabrice 

Ottburg inrichting- en beheer-

maatregelen voor vissen in polders 

(link). 

7. Enquêtes, bijeenkomsten en excursies 

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd u uit te nodigen voor het invullen van 

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

excursies. Een kort overzicht van de meest recente uitnodigingen vindt u 

hieronder: 

• Initiatief: MeerBomenNu, gratis bomen voor boeren! 

• Workshop: Landschapselementen tot waarde gebracht, 8 december 2022 

• Webinar: Verbreding als aanvulling op verdienmodel, 13 december 2022 

Houd ook onze website regelmatig in de gaten. 

8. 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 

9. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/2022-11-03%20ALV%202021%20nieuwe%20GLB%20informatie.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/ANLb2023/2022-11-03%20WENR_Ottburg_presentatie%20Vissen%20in%20poldersloten.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-11-15/gratis-bomen-voor-boeren
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-11-15/nmu-workshop-landschapselementen-tot-waarde-gebracht
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-11-22/nmu-webinar-verbreding-als-aanvulling-op-het-verdienmodel
http://www.rijnvechtenvenen.nl/
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

