
Vragen nav informatie Eco-activiteiten 
 
Algemeen 
 

1. waar vind ik de definities van de eco-actviteiten ? 
  
Op deze site van RVO, maar let op, want er wordt nog gesleuteld aan de beschrijving van eco-
activiteiten, dus de teksten kunnen nog een beetje veranderen. En ook moet RVO de website nog 
actualiseren naar aanleiding van de aanpassingen die nog zijn gedaan in de laatste versie van het 
NSP. 
 

2. behoor je de sloten nu ook als perceel in RVO onder mijnpercelen in te tekenen? 
 
In principe wordt de BGT aangevuld met wat ze noemen 'de landschapslaag'. RVO is alle 
landschapselementen in kaart aan het brengen. Maar: deze landschapslaag is op zijn vroegst pas 
in februari 2023 klaar. Om nu alvast een inschatting te kunnen maken van je 
landschapselementen, waaronder ook sloten, moet je zelf de benodigde gegevens boven tafel 
zien te krijgen. Dat is van belang om de volgende redenen: 
 

 
 

3. Kun je al duidelijk zien wat interessanter word qua vergoeding met anlb of over alle 
hectares zilver te kiezen? 

 
Nee, dat is echt een kwestie van oefenen en puzzelen met de rekentool. Het is handig om daarbij 
het overzicht met je ANLb-beheer en vergoedingen bij de hand te houden (beheercontract).  
 
Het grote verschil is dat je een ANLb-vergoeding alleen krijgt uitgekeerd over het areaal waarover 
je het beheer uitvoert, terwijl je de eco-premie uiteindelijk ontvangt over je gehele bedrijfsareaal 
(inclusief landschapselementen, waaronder sloten). Het hangt echt van de specifieke 
bedrijfssituatie en -mogelijkheden af wat financieel gunstiger is. 
 

4. Als RVO opgegeven landschapselementen bij beoordeling GO alsnog afkeurt (is nieuw 
dus altijd discussie) of oppervlakten verkleind zoals in verleden regelmatig is gebeurd. 



Dan kan het dus zo zijn dat je uiteindelijk een tree zakt op de medaille spiegel. Met als 
gevolg halvering ECO vergoeding. 

 
Als er veel foutjes in blijken te zitten, kan dat inderdaad impact hebben. Ook dat is afhankelijk van 
de specifieke bedrijfssituatie en met name de oppervlakte van landschapselementen. Als je veel 
sloten en randen hebt, die qua oppervlakte veel meer aantikken dan bijvoorbeeld houtige 
landschapselementen, is het van belang dat de intekening zo goed mogelijk klopt. Bij houtige 
landschapselementen gaat het over het algemeen - uitzonderingen daargelaten - over veel 
kleinere oppervlaktes en daardoor is de impact op de hoogte van de eco-premie veel minder 
groot. 
 

5. Anlb is vooraf zekerheid >> Eco regeling blijft onzeker tot vaststelling GO 2023 ergens 
dec 2023. Klopt dat? 

 
Dat hangt van de boeren af. Als boeren willen, kunnen zij hun keuzes voor de eco-regeling in de 
periode tussen 1 maart en 15 mei al maken. Weliswaar doe je in oktober 2023 pas je definitieve 
aanmelding voor de eco-regeling, maar dat neemt niet weg dat je als individuele boer je keuzes 
al eerder kunt maken. Alleen wordt de hoogte van de eco-premie pas achteraf vastgesteld, want 
dat kan pas als bekend is hoeveel boeren hebben meegedaan en hoe ze scoren. Dat is dus nog 
wel een onzekere factor. 
 

6. Er wordt vooral gekeken naar een vergoeding voor productie verlies van je areaal. Maar al 
die tijd die voor t uitzoeken is, verschillende bewerkingen, aparte machines etc. daar hoor 
ik niemand over. Als ik jou zo enthousiast bezig zie is een specialisme geworden om uit te 
puzzelen wat de regelgeving is en wordt. Een iets dergelijks wordt ook verwacht van elke 
grondgebruiker. 

 
Het vergt inderdaad veel kennis en uitzoekwerk om te snappen hoe het allemaal in elkaar steekt, 
aan welke eisen je moet voldoen, hoe die eisen op elkaar inwerken, wat voor jouw bedrijfssituatie 
de beste opties zijn etc.. Het is een (te) complex geheel en daar komt nog bij dat er tot nu toe 
onvoldoende goed over gecommuniceerd is. En inderdaad kun je niet van alle grondgebruikers 
verwachten dat zij dit goed gaan snappen én goed kunnen toepassen. Gelukkig erkennen 
LNV/RVO dat inmiddels ook en daarom is 2023 nu bestempeld als 'overgangsjaar'. Dat betekent 
dat ze coulant zullen zijn met fouten en dergelijke, mits je niet aantoonbaar opzettelijk fout bezig 
bent geweest. Vanuit BoerenNatuur proberen we zo scherp mogelijk zwart-op-wit op papier te 
krijgen wat 'coulant' precies inhoudt, om te waarborgen dat collectieven en deelnemers niet 
afgerekend worden op dingen waar ze niks aan kunnen doen. 
 

GLMC’s / niet productief areaal 
 

7. Als ik meer dan 75% grasland heb en meedoe aan ANLB, moet ik dan toch voldoen aan 
GLMC 7 en 8? 

 
Als je voldoet aan die uitzondering van meer dan 75% gras etc. dan hoef je dus niet te voldoen aan 
die eisen. En sowieso vallen percelen met ANLb-beheer onder de uitzonderingen van GLMC7. 
 
 



 
 

 
 
 

8. Gaat die 4% van GLMC8 alleen over bouwland? 
9. De 4% niet productief gaat toch alleen over bouwland en niet over tijdelijk en blijvend 

grasland? 
 
Het nieuwe NSP is wat dat betreft een beetje onduidelijk, want bij GLMC8 wordt gesproken over 
'minimumaandeel landbouwareaal', maar vervolgens kiest LNV voor een invulling waarbij die 4% 
alleen betrekking heeft op bouwland. Dat wil zeggen: grond die gebruikt wordt voor de teelt van 
gewassen, met uitzondering van blijvende teelten die langer dan 5 jaar blijven staan. Ook blijvend 
grasland valt daarom niet onder bouwland. Tijdelijk gras valt wél onder bouwland. 
 



10. minder dan 75% gras dan telt tijdelijk gras wel mee als bouwland 
 
Dat klopt; tijdelijk gras valt dan onder bouwland. 

 
11. Tip: pas op met de verplichte bufferstroken langs grasland. Kans bestaat dat deze niet 

meetelt in de 80% grasland eis voor derogatie 
 
Dit heb ik uitgezocht en inderdaad: landbouwgrond telt alleen mee voor derogatie als je er mest 
op mag gebruiken. Aangezien dat op verplichte bufferstroken niet mag, tellen de bufferstroken 
dus niet mee in het kader van de derogatie en de mestplaatsingsruimte. 
 

12. Maak je in RVO mijn percelen ook weer een apart perceel van een bufferstrook. Zodat je 
in deze bufferstrook specifiek een gewas/ Anlb + eis en gebruik kunt aangeven? 

 
Sowieso moeten verplichte bufferstroken apart ingetekend worden, om ook te kunnen 
controleren of wordt voldaan aan GLMC4 en GLMC10. En via SCAN-ICT teken je dan het ANLb-
beheer in. Hoe de intekening van bufferstroken in combinatie met ANLb-beheer het beste 
gedaan kan worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat wordt nog uitgezocht. 
 
 
Documenten/simulatietool 
 

13. waar kun je de tabel vinden van het stapelen van eco-activiteiten en ANLb? 

dat is nu nog een onofficiële tabel die op intranet van BoerenNatuur staat, gemaakt door 
BoerenNatuur (niet door RVO). VALA-medewerkers kunnen deze raadplegen. Voor mensen buiten 
de collectieven is er helaas nog geen tabel beschikbaar. Heeft u specifieke vragen, neem contact 
op met uw gebiedscoördinator. Wij zijn bezig om een apart onderdeel GLB 2023 op de website te 
zetten en bekijken welke informatie daarop gedeeld kan worden. 
 

14. Wanneer kunnen wij met deze simulatietool aan de slag? 
 
Deze simulatietool is een onofficiële Excel-versie die op intranet van BoerenNatuur staat, 
geactualiseerd door BoerenNatuur (niet door RVO). VALA-medewerkers kunnen deze raadplegen. 
Voor mensen buiten de collectieven is deze up-to-date Excel-versie helaas niet beschikbaar (en 
let op, want ook de online tool van RVO is niet volledig en up to date). BoerenNatuur blijft ervoor 
pleiten bij RVO om deze Excel aan iedereen beschikbaar te maken. Heeft u specifieke vragen, 
neem contact op met uw gebiedscoördinator. Wij zijn bezig om een apart onderdeel GLB 2023 op 
de website te zetten en bekijken welke informatie daarop gedeeld kan worden. 
 

15. Vala wil heel geweldig een tool op de site zetten. Regels en mogelijkheden worden 
telkens gewijzigd. Heeft Vala ook de mogelijkheden om telkens de nieuwste versie 
te  delen met een versienummer of iets dergelijks om te zien dat we kunnen oefenen met 
de meest recente versie? 

 
In de onofficiële Excel-versie staat bovenaan een versiedatum. Zie verder het vorige antwoord.  

 



Eco-activiteiten 

16. Groene braak telt te hoog mee, verplichte bufferstrook wel punten maar geen waarde 
'Groene braak' is een andere eco-activiteit dan eco-activiteit 'bufferstrook met kruiden'. Groene 
braak telt mee qua waarde en punten, behalve als je de betreffende percelen óók opgeeft als 
niet-productief areaal ikv GLMC8. En als je ANLb-beheer opvoert als 'groene braak' in de eco-
regeling krijg je ook alleen de punten, want de vergoeding ontvang je dan via het ANLb. 
 
Voor de eco-activiteit 'bufferstrook met kruiden' krijg je - ook al zijn bufferstroken verplicht - 
zowel waarde als punten in de eco-regeling, omdat er in de waardeberekening rekening is 
gehouden met de overlap (die overlap is in die waardeberekening verdisconteerd). Deze eco-
activiteit is speciaal in het leven geroepen om op een verplichte bufferstrook uit te kunnen 
voeren. 
 

17. mag een mengteelt wikke/erwten als stikstofbindend gewas opgevoerd worden? 
 
Dat zou moeten kunnen, maar dat wordt nog gecheckt bij LNV/RVO. 
 

18. nu is voorbeeld voor veehouder met veel gras. hoe zit het met alleen akkerbouw 
gewassen met bv totaal 36 ha en 4 gewassen bv. gras, mais, aardappelen en tarwe? 

 
19. Is het mogelijk goud te behalen bij 100% grasland? 
 

Dat hangt echt van de specifieke bedrijfssituatie af, de gekozen combinatie van eco-activiteiten, 
de eventuele mogelijkheden om het bouwplan aan te passen, etc.  
 

20. wat houd groene braak precies in? 
 

 
 

21. valt een mengteelt van stokslabonen met mais ook onder stikstofbindende teelt? 
 
Dit wordt uitgezocht. 
 

22. en als je grasklaver vervangt voor kruidenrijk? 
 
Als je gras-klaver vervangt voor kruidenrijk gras is eco-activiteit 'kruidenrijk grasland' de meest 
logische keuze. Qua waarde scoort dat bijvoorbeeld hoger. 
 

 



Bufferstroken 

23. Je hebt langs sloten een rand van 3 meter buffer. Je komt niet aan 4%. Moet je dan de 
stroken breder maken? Of andersom je hebt met de 3 meter bufferstroken 6% van de 
areaal als bufferstroken. Mag je dan smallere stroken maken? 

Het hangt ervan af op welke 4% gedoeld wordt. Als het gaat om de 4% niet-productief (GLMC8) 
dan is van belang om eerst te weten wat de oppervlakte van al je landschapselementen zijn, 
inclusief sloten, en om naar de tabel met weegfactoren te kijken. Op basis daarvan kun je bepalen 
hoe je uitkomt qua 4% niet-productief areaal. 
 

 
 
En het is ook even van belang om naar de 3 opties te kijken die je hebt om te voldoen aan 
GLMC8: 
 

 
 
Verder kun je in aanmerking komen voor een uitzondering op de eis van 3 meter brede 
bufferstroken als een bufferstrook meer dan 4% van een perceel omvat. 



 

 
 

24. Zit er een definitie aan een sloot? een greppel, minimaal 1 brede watergang of wat valt 
onder droge sloot? 

 
Een sloot is een waterlichaam dat maximaal 10 meter breed is. Een watervoerende sloot is een 
sloot die onder normale omstandigheden van 1 april tot 1 oktober water bevat. Een droge sloot is 
een sloot/greppel die onder normale omstandigheden in diezelfde periode droog staat. 
 

Biologisch 

25. wat heeft ANLb nog voor functie op biologisch bedrijf? 
 
In principe kun je met ANLb natuurlijk nog allerlei extra beheermaatregelen nemen ten gunste 
van landschap en biodiversiteit die niet standaard worden uitgevoerd op een biologisch bedrijf. 
De vraag is nog even hoe het precies zit met de wisselwerking tussen eco-regeling en ANLb. Daar 
blijkt verschillend over te worden gecommuniceerd. Als je volledig SKAL-gecertificeerd bent, 
scoor je in de eco-regeling automatisch goud. De vraag is even of je dan daarbovenop voor je 
ANLb-beheer gewoon de volledige vergoeding kunt krijgen. Dit wordt nog uitgezocht. 
 

26. geeft kruidenrijk grasland op je biologische bedrijf nog een extra op je ANLb? 

 

Aan kruidenrijk grasland binnen Anlb zitten diverse voorwaarden. Als je perceel daaraan voldoet, 
en het past binnen beheerstrategie en budget van VALA dan zou je in aanmerking kunnen komen 
voor ANLB. 

 


