
ANLB IN 2023
Online info-uurtje Collectief VALA

Elke 2e donderdag van de maand: 20:30 – 21:30 uur



ONDERWERPEN 9 JUNI 2022

Wat zijn de mogelijkheden voor 2023 en waar hangt dat van af?
• Natuurbeheerplan provincie
• Budget provincie
• Beheerstrategie VALA
• Overige zaken: eco-regeling en 7e actieplan nitraat…

Planning 2022: wanneer kunt u wat (ongeveer) van ons verwachten?
Waar heeft u behoefte aan voor een volgende bijeenkomst?

Vragen?



KAN IK IN 2023 (WEER) MEEDOEN MET ANLB?

Dat is afhankelijk van een aantal zaken:
1. Natuurbeheerplan provincie
2. Budget provincie
3. Beheerstrategie VALA
4. Eco-regeling en 7e actieplan nitraat…



1. NATUURBEHEERPLAN PROVINCIE

Wat is het?
• Beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor (agrarische) natuur en landschap
• Tekst: doelen en kaders 
• Kaart: begrenzing waar subsidie mogelijk is

Wat moet VALA er mee?
• VALA bepaalt nadere invulling van doelen en kaders provincie (beheerstrategie), maar:
• Aanpak ANLb van collectief moet passen in natuurbeheerplan

Wat betekent dit voor u?
• Uw percelen niet begrensd op de kaart? Dan is ANLb per definitie niet mogelijk. 

◦ Categorieën Klimaat en Water kennen duidelijke grenzen. 
• Gewenst beheer moet passen bij doelen: niet alles past binnen de beheerstrategie



2. BUDGET PROVINCIE (1/2)

Wat is het?
• Provincie stelt per collectief budget beschikbaar voor ANLb
• Doen ze via Openstellingsbesluit

Wat moet VALA er mee?
• Budget is per leefgebied: meer dan dit is er niet
• Meer wensen voor deelname dan budget? Dan moet VALA strepen…

Wat betekent dit voor u?
• VALA kan niet alle wensen honoreren: budget is beperkend
• Beste beheer op de beste plekken krijgen voorrang



2. BUDGET PROVINCIE (2/2)

Waar praten we vooralsnog over?
Voor 2023 een plus van 6,7% op het budget van 2022. 

Maar…..
* Deze budget stijging moet ook de stijging in vergoedingen opvangen
* Er is extra geld voor de optimalisatie ANLb. Dit is nog niet gespecificeerd naar leefgebied. 

VALA is met de provincie in gesprek om het budget voor 2023 te verhogen. 



3. BEHEERSTRATEGIE VALA (1/2)

Wat is het?
• Beleid van het collectief ten aanzien van ANLb

Wat staat er in?
• Aanpak hoe VALA doelen uit natuurbeheerplan provincie wil realiseren
• Instapeisen potentiële deelnemers voor deelname
• Beschikbare beheerpakketten
• Prioritering VALA als animo deelnemers beschikbare budget overstijgt

Wat betekent dit voor u?
• Beheerstrategie is bepalend voor uw kansen voor deelname ANLb
• Helderheid over prioritering van collectief: geen willekeur
• VALA gaat voor kwaliteit: juiste beheer op de juiste plek



3. BEHEERSTRATEGIE VALA (2/2)

Opbouw:
• Doelsoorten (focusgebieden of specifiek beheer)
• Elementen (landschapselementen)
• Gebiedsgericht 

Aanpassingen:
• Doelsoorten aangepast (grote modderkruiper er uit, wulp en bosrandfauna opgenomen)
• Gebiedsgerichte aanpak (uiterwaarden toegevoegd)
• Nieuwe categorieën (water en klimaat)

Algehele strategie:
• Focus op mozaïekbeheer. Bij zowel soortgerichte aanpak, landschapselementen als gebiedsgerichte 

aanpak. Doel: totaal leefgebied bieden (voedsel, veiligheid, voortplanten en eventueel verbinding)
◦ Mozaïekbeheer = meerdere typen verschillend beheer dicht bij elkaar. 



4. ZAKEN DIE INVLOED HEBBEN OP ANLB

Waar hebben we het dan over?
• Nieuw GLB: conditionaliteit + eco-regeling (nieuwe aanpak toeslagrechten)
• 7e Actieprogramma Nitraat

Hoe heeft dit invloed?
• Wettelijke verplichtingen mag VALA niet via ANLb vergoeden

◦ Bijvoorbeeld verplichte bufferstroken langs watergangen
• ANLb telt wel mee voor puntentelling eco-regeling

Wat betekent dit voor u?
• Voldoen aan conditionaliteit is voorwaarde voor deelname ANLb 
• Mogelijk kan niet al het huidige beheer 2023 worden vergoed



SAMENVATTING: KAN IK IN 2023 MEEDOEN?

Uw mogelijkheden zijn afhankelijk van:
1. Zijn uw percelen begrensd als leefgebied in het natuurbeheerplan van de provincie?
• Nee? Deelname aan ANLb kan per definitie niet

2. Passen uw beheerwensen in de beheerstrategie van VALA?
• Nee? Deelname kan per definitie niet
• Ja? Deelname is mogelijk, maar bij meer animo dan budget krijgt het beste beheer op de beste percelen 

voorrang

3. Wettelijke verplichtingen vanuit GLB en/of Actieplan Nitraat
• Sluit ANLb niet uit, maar heeft mogelijk invloed op hoogte van vergoeding



PLANNING 2022
Wat Wanneer Wie

Natuurbeheerplan Inzage tot 24 mei Provincie

Budget * Juni? (september) Provincie

Beheerstrategie Eind Juni (concept) VALA

Beheerpakketten + € * Eind Juni (concept) VALA

Voorintekening Juni - augustus VALA + agrarisch grondgebruiker

* Afhankelijk van landelijke en provinciale besluiten. 



PLANNING 2022
Wat Wanneer Wie

Ecologische + € toets Augustus of september VALA

Communicatie resultaat toets Augustus/september VALA

Indienen gebiedsaanvraag Of voor 1 september, of voor 1 
oktober

VALA

Goedkeuring aanvraag November Provincie

Afsluiten beheercontract November – december VALA



BEHOEFTE VOLGEND INFO-UURTJE

Is zo’n online uurtje zinvol / gewenst?
Welke onderwerpen moeten dan aan bod komen?

Volgende keer
Donderdag 14 juli 20:30 – 21:30 uur
Zelfde teams-link als nu





GLB, NSP EN ANLB
nieuw Europees GLB per 1-1-2023

Invulling NL: Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Meer focus op duurzame landbouw via 5 eco-doelen:

1. Bodem

2. Water

3. Klimaat

4. Landschap

5. Biodiversiteit

Pijler 1
Directe betalingen

Pijler 2
Plattelandsontwikkeling

• ANLb

• Samenwerking, o.a. veenweidegebieden /
overgangszones Natura 2000

• Innovatie en kennis

• Niet-productieve en productieve investeringen

• LEADER



PIJLER 1: BASISPREMIE
Bij voldoen aan basisvoorwaarden (= conditionaliteit)
• Voldoen aan Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s)
• Voldoen aan algemene wettelijke verplichtingen

Voorstel nu: € 220 per ha
• Loopt terug naar ca. € 165 in 2027



GOEDE LANDBOUW EN MILIEU CONDITIES (GLMC’S)
1. Instandhouding blijvend grasland
2. Veenweiden en wetlands beschermen, houden aan het peilbesluit
3. Stoppels niet verbranden
4. Bufferstroken langs waterlopen; verbod op gebruik van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen in de teeltvrije zone
5. Erosie tegengaan
6. Bodem minimaal bedekken
7. Gewassen op bouwland roteren
8. 4% van uw bouwland niet-productief laten
9. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen

VALA werkgebied:

Relevant
Minder relevant 
Niet aan de orde



PIJLER 1: ECO-PREMIE
Bij meedoen aan de eco-regeling

1. Voldoen aan voorwaarden conditionaliteit (basispremie)
◦ Goede Landbouw en Milieu Condities
◦ Algemene wettelijke verplichtingen
2. Voldoende eco-activiteiten kiezen

◦ Voldoende punten scoren per eco-doel
◦ Voldoende waarde scoren

◦ Brons = instapniveau (terugvaloptie)
◦ Zilver = gemiddeld niveau (peloton)
◦ Goud = gevorderd niveau (koplopers)

Eco-premie: € 60, €100 of € 200
• Kan nog wijzigen
• Per ha
• Geen vaste bedragen (wel vast budget)



ECO-ACTIVITEITEN
Keuzemenu met activiteiten
• Doel is jaarlijks meer opties
• Er gaat in principe niks af

Basis van vergoeding
• Inkomstenderving
• Daadwerkelijke kosten

(gebaseerd op bodemsoort)

Stapeling met ANLb kan
• Dubbele betaling kan niet
• Punten ANLb beheer tellen wel altijd mee



ECO-ACTIVITEITEN: PUNTEN EN (FICTIEVE) WAARDE
Elke activiteit kent een waarde:
• Financieel (fictief)
• Punten

Waarde / ha is o.b.v.
• Inkomstenderving
• Daadwerkelijke kosten

(gebaseerd op bodemsoort)

www.rvo.nl
• Voor volledige tabel

http://www.rvo.nl/


ECO-ACTIVITEITEN: PUNTENSYSTEEM
Stap 1 = instapeis: voldoende punten halen voor alle 5 eco-doelen
Stap 2 = keuze: drempelwaarde bepaalt hoogte eco-premie



STAP 1: VOLDOENDE PUNTEN HALEN
* Totaal: 5 punten per ha bedrijfsoppervlak
* Verdeling punten over 5 eco-doelen (schijf van 5)
• Zand
• Klei / overig

* Voldoende punten halen voor elk eco-doel
* Voorbeeldbedrijf van 60 ha
• 60 ha x 5 punten = totaal 300 punten behalen

* Punten scoren via eco-activiteiten
* Biologisch = geen punten nodig 

75

75

45

45

60



Etc. (hele tabel op www.rvo.nl)



STAP 2: BELONING KIEZEN
* Gouden, zilveren of bronzen eco-premie
* Hogere beloning = hogere drempelwaarde = grotere inspanning
* Waarde scoren via eco-activiteiten
• Krijg je niet echt uitbetaald
• Puur voor bepaling drempelwaarde

* Biologisch = goud



PUNTENSYSTEEM SAMENGEVAT
* Bedrijfsomvang bepaalt te behalen aantal punten
* Grondsoort bepaalt verdeling punten over de 5 eco-doelen
* Boer bepaalt keuze + omvang eco-activiteiten dusdanig zodat:
• Instapeis wordt behaald: voldoende punten per eco-doel
• Gewenste beloning wordt behaald: drempelwaarde brons, zilver of goud



SIMULATIETOOL
Stap 1

Hier moet je voldoende punten scoren
Stap 2

Drempelwaarde 
halenGLMC 8



SIMULATIETOOL



RELATIE GLB EN ANLB (1/3)
Particuliere deelnemer: negeer dit alles lekker ☺
Boeren: deelname ANLb = voldoen aan conditionaliteit (basispremie)
• Deelname aan eco-regeling (eco-premie) is geen voorwaarde
• Voldoen aan alle 9 GLMC’s dus wel

Combineren (stapelen) met eco-regeling mag, dubbel betalen niet
• Gekozen eco-activiteit ook gebruikt voor invullen conditionaliteit?
→ in principe geen uitbetaling via conditionaliteit, tenzij je iets extra’s doet (???)

• Gekozen eco-activiteit op hetzelfde perceel ook via ANLb?
→ telt wel mee voor benodigde punten bij eco-regeling, maar niet voor de waarde (je moet minimale 
drempelwaarde scoren voor brons/zilver/goud)



RELATIE GLB EN ANLB (2/3)
Doel: slimme combinatie ANLb – eco-regeling zoeken
• Financieel: minste moeite, meeste opbrengst
• Biodiversiteit: eco-activiteiten en beheerpakketten elkaar laten aanvullen

Aandachtspunten (lees: hindernissen!)
• Premies zijn nog niet definitief
• Puntenbepaling is nog niet definitief
• Online simulatietool is nog niet beschikbaar
• Complexe materie / geen eenvoudig afwegingskader



RELATIE GLB EN ANLB (3/3)
VALA kan (op dit moment) nog niet echt adviseren…
• Gebrek aan kennis, geld en tijd…

Wat we wél kunnen: aanbieden / organiseren van oefensessies
Voorstel:
• Online bijeenkomst zodra online simulatietool van RVO beschikbaar is
• 1 boer is vrijwilliger: we gebruiken bestaande bedrijfsgegevens – wie?
• Als groep samen oefenen: wat gebeurt er bij welke keuze van eco-activiteiten?


