ANLB IN 2023
Online info-uurtje Collectief VALA
14 juli 2022

ONDERWERPEN 14 JUNI 2022
Stand van zaken voortgang:
•
•
•
•
•

Natuurbeheerplan provincie
Budget provincie
Beheerstrategie VALA
Tarieven 2023
Overige zaken die invloed hebben op ANLb

Route voorintekening – intentieverklaring - contract
Planning 2022: wanneer kunt u wat (ongeveer) van ons verwachten?
Waar heeft u behoefte aan voor een volgende bijeenkomst?
Vragen?

STAND VAN ZAKEN
NATUURBEHEERPLAN PROVINCIE
Wat weten we al wel:

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

Waar wachten we nog op:

• Kaart leefgebied Open Grasland (weidevogelbeheer)
• Kaart categorie Water en Klimaat (voorlopig voor bodempakketten)

Wat betekent dit voor u:

• Dooradering: voorintekening is gestart. Geef uw aanpassingen en wensen door.
• Open Grasland, Water en Klimaat: VALA neemt contact met u op zodra kaarten bekend zijn.

STAND VAN ZAKEN
BUDGET PROVINCIE
Wat weten we al:

• Provincie geeft gehoor aan de oproep meer budget beschikbaar te stellen! Voorlopige indicatie is ca 5
miljoen euro / jaar voor alle doelen in de Achterhoek.
• Openstellingsbesluit volgt eind juli, dan is het exacte budget bekend.

Waar wachten wij op:

• Exacte budget per leefgebied; staat in openstellingsbesluit

Wat betekent dit voor u:

• Er is een redelijke toename van budget, waardoor VALA meer wensen kan honoreren!
• Kans op overtekening: budget per leefgebied is bepalend
• Beste beheer op de beste plekken krijgen voorrang

STAND VAN ZAKEN
BEHEERSTRATEGIE VALA
Wat is klaar:

• De hoofdlijnen van de strategie zijn besproken met het AB (80% versie) en akkoord
• Provincie volgt de strategie van VALA en accepteert deze als onderbouwing

Waar wachten we nog op:

• Definitieve leefgebied Open Grasland en categorieën Klimaat en Water
• Definitieve landelijke beheerpakketten

Wat betekent dit voor u:

• Dooradering: voorintekening is gestart voor beheer vanaf 2023
• Klimaat en Water: helaas nog geen afspraken mogelijk
• Open Grasland: voorintekening huidige deelnemers (met klein voorbehoud); nieuwe deelnemers buiten
leefgebied 2022: helaas nog even wachten.

STAND VAN ZAKEN
TARIEVEN 2023 1/2
Wat is klaar:

• Eigenlijk nog niets….

Waar wachten we nog op:

• Definitieve landelijke kaders voor de tarieven (iets met staatssteun…)

Wat doet VALA ondertussen:

• Er zijn landelijk concepttarieven voor A-pakketten: deze zijn vergeleken met onze tarieven 2022.
• Voor alle landschapspakketten zijn nog geen (concept)tarieven bekend: alvast een schot voor de boeg
genomen
• Klimaat en water is het wachten op landelijke richtlijnen.

STAND VAN ZAKEN
TARIEVEN 2023 2/2
Grote lijn (voorlopig!!):
•
•
•
•

Weidevogelbeheer: plus tussen de 1 en 20%.
Botanisch beheer: gemiddeld plus van 7%
Akkerbeheer: plus tussen de 12 en 27%
Landschapsbeheer: gemiddeld plus 10%

• Agrarisch waterbeheer: onbekend
• Bodempakketten: onbekend

STAND VAN ZAKEN
VERANDERINGEN TARIEVEN 2023
Veranderingen tarieven landschapsbeheer
Jaarlijkse betaling voor: knip- scheerheg, natuurvriendelijke oever, boomgaard, struweelrand, kleine poel

Nieuw voor: Knotbomen

• Knotbomen: in totale periode van 6 jaar hoger bedrag per boom.
Jaarlijkse onderhoudsvergoeding ( 500 euro/ha/jaar) voor:
• hakhoutbeheer, hakhoutbosje, bosje
• Struweelhaag 0,15 per m1
Wat blijft: na uitvoeren onderhoud uitbetalen periodiek beheer: huidige vergoeding (geen plus!)

STAND VAN ZAKEN
OVERIGE ZAKEN DIE INVLOED HEBBEN OP ANLB
Wat weten we wel:

• Nieuw GLB: conditionaliteit + eco-regeling (nieuwe aanpak toeslagrechten)
• 7e Actieprogramma Nitraat

Waar wachten we op:

• Duidelijkheid : wat mag via ANLb wel en niet vergoed worden

◦ Voorbeeld: wettelijk geen bemesting mogelijk → invloed op hoogte ANLb vergoeding

• Landelijke rekentool; voor iedereen inzage in de doorwerking. Verwachting pas 1 oktober beschikbaar.

Wat betekent dit voor u?

• Geen agrariër: niet druk over maken ☺
• Wel agrariër: tussen 1 december en 31 januari kunt u aangeven aan welke activiteiten u mee wil doen. Als er
meer informatie beschikbaar is, delen wij dit op onze website. Blijf vooral ook zelf alert op deze
aankomende wijzigingen!

ROUTE VOORINTEKENING – INTENTIEVERKLARING – CONTRACT
U wil graag mee (blijven) doen, hoe verder:
1.
2.

U wil graag met het bestaande door zonder aanpassingen of wijzigingen?

• U hoeft nu niets te doen. Wil u het toch doorgeven; stuur een mail naar uw gebiedscoördinator

U wil graag doorgaan maar ook wat toevoegen, aanpassen of met een deel stoppen?

• Geef bij uw gebiedscoördinator aan dat u graag in gesprek wil.

VALA neemt contact op met:

•Deelnemers bodempakketten (als er duidelijkheid is)
•Deelnemers agrarisch waterbeheer (als er duidelijkheid is)
•Deelnemers weidevogelbeheer (als het leefgebied duidelijk is)

Wat

PLANNING 2022
Wanneer

Wie

Natuurbeheerplan: reactie kaarten

15 juli

Provincie

Budget

Eind juli

Provincie

Beheerstrategie

Eind Juli (concept)

VALA

Beheerpakketten + €

Eind Juli (concept)

VALA

Voorintekening

Nu – half oktober

VALA + Agrarisch grondgebruiker

Indienen gebiedsaanvraag

Voor 15 september

VALA

Wat

PLANNING 2022
Wanneer

Wie

Ecologische + € toets

Eind oktober

VALA

Communicatie resultaat toets

November

VALA

Voorlopige toekenning
gebiedsaanvraag

November

Provincie

Mogelijk: aanpassen
gebiedsaanvraag nav ECO

Na 15 december

VALA

Definitieve gebiedsaanvraag

Half januari 2023

Provincie

Afsluiten beheercontract

December – februari 2023

VALA

BEHOEFTE VOLGEND INFO-UURTJE
Is zo’n online uurtje zinvol / gewenst?
Welke onderwerpen moeten dan aan bod komen?
Volgende keer
Donderdag 25 augustus 20:30 – 21:30 uur
Linkje volgt via website of mailing.

AANVULLENDE INFORMATIE GLB-NSP EN ECO-REGELING.
De informatie wijzigt snel!
De meest recente informatie is te vinden op

www.toekomstglb.nl

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
• Betaling voor alle landbouwgrond, inclusief landschapselementen (sloten, houtopstanden)

Voorstel nu: € 220 per ha

• Loopt terug naar ca. € 165 in 2027

GOEDE LANDBOUW EN MILIEU CONDITIES (GLMC’S) 1/4
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

GOEDE LANDBOUW EN MILIEU CONDITIES (GLMC’S) 2/4
Conditionaliteit 4: bufferstroken
Het 7e Actieprogramma Nitraat bepaalt de invulling van GLMC4.
• bufferstroken van 5 m breed langs KRW-waterlichamen én langs ecologisch kwetsbare wateren
• Bufferstroken van 2 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)
Er komt nog een leidraad voor afwijkingen/uitzonderingen. Wanneer → najaar 2023.

GOEDE LANDBOUW EN MILIEU CONDITIES (GLMC’S) 3/4
Conditionaliteit 7: gewasrotatie
Voorwaarde: ieder jaar wisselen van gewastype op een perceel.
• Een vanggewas dat in de winter blijft staan telt mee als een ander gewas

Vrijstellingen:
-

Bij de teelt van rustgewassen (zoals graan, tijdelijk gras)
Als 75% van het bouwland bestaat uit gras, vlinderbloemigen, of braak ligt
Als 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland
Bij gecertificeerde biologische teelt (SKAL)

Op zand en löss minimaal eens per vier jaar een rustgewas als hoofdteelt

GOEDE LANDBOUW EN MILIEU CONDITIES (GLMC’S) 4/4
Conditionaliteit 8: 4% niet productieve grond
Minimum aandeel van niet-productieve oppervlakte of landschapselementen op bouwland (inclusief
braakliggende grond) van 4%.
4 % niet productieve grond invullen met:
• Landschapselementen op of langs bouwland (onder andere sloten, houtwallen, etc): Landschapselementen
tellen extra mee – weegfactor

• Bufferstroken langs bouwland
• Akkerranden en groene braak
Uitzonderingen:

• Bij 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland
• Als 75% van het bouwland bestaat uit gras, vlinderbloemigen, of braak ligt

ECO-PREMIE (PIJLER 1)
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

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

45
75

* Punten scoren via eco-activiteiten

45

* Biologisch = geen punten nodig
75
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
GLMC 8

Stap 2
Drempelwaarde
halen

Stap 1
Hier moet je voldoende punten scoren

SIMULATIETOOL

PLANNING SUBSIDIEAANVRAAG

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?

