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1. Wanneer moet de voortgangsrapportage m.b.t. het ‘goede gesprek’ worden
aangeleverd in 2017?
Het collectief moet de voortgangsrapportage over beheerjaar 2017 m.b.t. het
‘goede gesprek’ uiterlijk 31-12-2017 bij de provincie inleveren.
2. Mag een perceel/beheereenheid maar binnen 1 leefgebied worden
gecontracteerd in 2018?
Leefgebieden worden aangewezen door de provincie. Een bedrijfsperceel kan
onder meerdere leefgebieden vallen (m.a.w. leefgebieden kunnen overlappen).
Op een bedrijfsperceel kunnen meerdere pakketten naast elkaar of op elkaar
liggen (cumulatie). In het geval van cumulatie moeten de pakketten ingetekend
worden in hetzelfde leefgebied en beheerfunctie. Deze regels waren al eerder van
kracht, maar zijn nu ook daadwerkelijk expliciet gemaakt met een KI in de SCAN
ICT en met een sanctie in de Beleidsregels.
Een voorbeeld: de cumulatie van kruidenrijk grasland (pakket 5) en ruige mest
(pakket 7) moet binnen één leefgebied en beheerfunctie worden opgevoerd.
3. Waarom is de deadline voor het indienen van het beheer voor 2018
vervroegd naar 15-12-2017?
Er zijn twee redenen voor het vervroegen van de deadline: (1) beheer dat start (of
theoretisch zou kunnen starten) per 1-1-2018 (bijv. het beheer van
landschapselementen) moet volgens EU regels 14 kalenderdagen voor de start
ingediend zijn en (2) in de tweede helft van december zijn RVO.nl en Helpdesk BN
bij eventuele hulpvragen moeilijk bereikbaar in verband met kerstvakantie. Het
vervroegen van de deadline is een besluit van de provincies van afgelopen
voorjaar. Het staat opgenomen in de SNL verordening.
4. Wanneer moet het beheer voor 2018 zijn ingediend?
Het streven is om al het beheer voor 2018 te hebben ingediend voor 15
december 2017. In het algemeen geldt dat al het beheer 14 kalenderdagen voor
de startdatum van het beheer moet zijn ingediend. Dit is een harde regel. Dat

betekent dat het beheer dat start (of theoretisch kan starten) op 1-1-2018 (bijv.
landschapselementen) voor 15-12-2017 moet zijn ingediend. Beheer dat later
start, kan theoretisch gezien ook later ingediend worden, maar altijd 14 dagen
voor de start. Na 15 mei kunnen er geen nieuwe percelen of extra oppervlakte
aan bestaande percelen (met beheer) worden ingediend. Het beheer van 2017 is
op 3 oktober gekopieerd naar het beheer van 2018. Eerder ingetekend en
ingediend beheer dat doorloopt in 2018 staat dus klaar voor beheerjaar 2018. Dit
hoeft enkel opnieuw te worden ingediend.
5. Wat is er veranderd aan de beleidsregels en wanneer gaan deze
veranderingen in?
De volgende dingen zijn versoepeld in de beleidsregels:
a) Realisatie minimale oppervlakte leefgebied: de grens waaronder een
collectief niet wordt uitbetaald voor een leefgebied is aangepast van 20%
onder de minimum oppervlakte naar 50% onder de minimum oppervlakte.
Voor situaties tot aan de 50% is een staffel ingevoerd.
b) Beleid met betrekking tot herhalingen: door een staffeling zijn de sancties op
herhalingen verlaagd.
De volgende zaken zijn toegevoegd in de beleidsregels:
a) Weigeren van een audit door de ADR of monitoringswerkzaamheden door of
in opdracht van de provincie is niet meer mogelijk. Hier staat een sanctie op.
b) Er is een sanctie toegevoegd op het opvoeren van oppervlaktes die niet staan
geregistreerd als bedrijfsperceel bij het indienen van de verantwoording op
30-9.
c) Overschrijding van het maximumpercentage snoeien/schonen/baggeren
(respectievelijk de beheeractiviteiten 22, 23 en 26) is niet subsidiabel.
De nieuwe beleidsregels gaan in op 1-1-2018. De beoordeling van beheerjaar
2017 vindt plaats na 1-1-2018. De beoordeling van beheerjaar 2017 wordt
daarom volgens de nieuwe beleidsregels uitgevoerd.
6. Moeten landschapselementen in 2018 nog aanpalend zijn aan
landbouwgrond?
Nee, landschapselementen hoeven in 2018 niet meer aanpalend te zijn aan
landbouwgrond. De enige eis is nu nog dat het landschapselementen er fysiek
ligt. Het is daarmee de verantwoordelijkheid van het collectief geworden om te
besluiten waar een landschapselement nog nuttig is voor agrarisch natuurbeheer.
Deze regel gaat gelden vanaf 2018. Echter, omdat de beoordeling van beheerjaar
2017 plaatsvindt na 1-1-2018, betekent dit in de praktijk dat dit ook geldt voor
beheerjaar 2017.
7. Hoe zit het met periodiek beheer van landschapselementen; indienen versus
melden?
Je moet al het beheer ten aanzien van landschapselementen hebben ingediend
voor het beheerjaar start. Veel hiervan zal al in eerdere jaren zijn ingetekend en

ingediend. Het beheer van 2017 is op 3 oktober gekopieerd naar het beheer van
2018. Eerder ingetekend en ingediend beheer staat dus klaar voor beheerjaar
2018. Dit hoeft enkel opnieuw te worden ingediend. Vervolgens maak je gebruik
van meldingen om RVO.nl te laten weten op welke landschapselementen dat jaar
beheer is uitgevoerd. Dit moet liggen tussen het minimale en maximale
percentage dat is gespecifieerd in het betreffende beheerpakket bij de
beheereisen.
8. Wat gebeurt er wanneer je het minimale percentage m.b.t. periodiek beheer
van landschapselementen niet haalt?
Wanneer je het minimale percentage periodiek beheer m.b.t.
landschapselementen niet haalt wordt je gekort in het B-gedeelte. Deze korting
valt weg in de fictieve rekenruimte wanneer hier nog voldoende ruimte is. Let op:
met name wanneer een collectief weinig landschapselementen binnen één
leefgebied heeft kan het voorkomen dat het minimale percentage niet gehaald
wordt. Echter de bedragen waarmee gerekend wordt voor de korting in de
fictieve rekenruimte zijn hoog. Denk dus niet te licht over het niet melden van
uitgevoerd beheer, probeer het minimum percentage te halen en zo niet, let
goed op dat er voldoende fictieve rekenruimte overblijft om een korting op te
vangen.
9. Het melden van uitgevoerd beheer op landschapselementen aan het einde
van het jaar leidt soms tot vertraging in de betaling. Wordt er gekeken naar
een oplossing hiervoor?
Ja er wordt door BoerenNatuur en RVO.nl gekeken naar een oplossing. Het
systeem zou beter werken wanneer de periode van meldingen die meetellen voor
het betreffende beheerjaar loopt van 16 juli van het vorige jaar tot en met 15
maart in het betreffende jaar. Knelpunt hiervan is wel dat er eenmalig een
overgangsjaar moet plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld eenmalig de percentages
moeten worden verlaagd.
10. Hoe werkt het melden van ruige mest (pakket 7)?
Per beheerjaar mag er over meerdere meldingen verspreid in totaal éénmaal de
oppervlakte worden gemeld. De melding aan RVO.nl moet worden gedaan
binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden.
11. Op welke wijze is de koppeltabel aangepast ten opzichte van 2017? En kan
de koppeltabel nog verder versimpeld?
Voor 2018 is een aantal beheerfuncties samengevoegd. Dat betekent dat het
aantal beheerfuncties per leefgebied is verminderd ten opzichte van 2017.
Daarnaast zijn er beheeractiviteiten vervallen en/of samengevoegd. Een aantal
provincies handhaaft de clusters in paragraaf 4.5 van het natuurbeheerplan voor
2018. Dat betekent dat voor dit jaar de clusters van beheeractiviteiten nog wel in
de koppeltabel te vinden zijn. Mogelijk vervallen de clusters van

beheeractiviteiten vanaf 2019 of al met terugwerkende kracht over 2018. De
provincies moeten hier nog over beslissen. Een versimpeling van de koppeltabel
betekent een toename van de mogelijkheden voor het toepassen van
beheerpakketten door collectieven.
12. Wanneer beginnen de voorbereidingen voor het natuurbeheerplan 2019 en
waar moeten we op letten?
De voorbereidingen voor het natuurbeheerplan 2019 kunnen, afhankelijk van de
provincie, al beginnen in december 2017. Een provincie heeft de keuze om hun
ambities vast te leggen in paragraaf 4.3 of in 4.5 van het natuurbeheerplan. Zaken
die in paragraaf 4.5 worden vastgelegd komen onder controle van RVO.nl; zaken
die paragraaf 4.3 worden vastgelegd niet. Probeer hierover met je provincie in
gesprek te gaan.
13. Waarom zijn er zoveel validaties (KI’s) en hoe kan je het beste te werk gaan
in het oplossen ervan?
De validaties zijn er om twee redenen: (1) RVO.nl kan zo sneller beoordelen en
betalen na 15-11. De validaties voorkomen dat er veel handmatig moet worden
uitgezocht en de betaling vertraagt; (2) de validaties bieden de collectieven
inzicht in de actuele status van het beheer ten opzichte van de regelgeving. Zo
kan een collectief ook zien en beoordelen welke validaties het eerst opgelost
moeten worden en welke wellicht kunnen blijven staan. Begin met het oplossen
van validaties aan de A-kant (KI 2110 en KI 12151; binnen en buiten AAN). Deze
validaties kosten direct geld en vallen niet onder de Fictieve Rekenruimte. Je hebt
hier tot 30 september de tijd voor. Vervolgens start je met het oplossen van
validaties aan de B-kant. Dit zijn validaties die weg kunnen vallen binnen de
Fictieve Rekenruimte, mits hier voldoende ruimte voor is. De grootste validaties
moet je altijd oplossen om binnen de Fictieve Rekenruimte te blijven.
14. Waar kan je de bedragen vinden waarmee wordt gerekend in de fictieve
rekenruimte?
De bedragen waarmee wordt gerekend in de fictieve rekenruimte staan in bijlage
4 van de SVNL-regeling 2016. ANLB maakt onderdeel uit van deze regeling.
Bijlage 4 wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2018 vindt dit plaats in december 2017.
15. Komt er een nieuwe update van het overzicht van validaties?
Ja, er komt een nieuwe update van het overzicht van validaties. We zullen hier
een splitsing maken in validaties die vaak voorkomen en overig.
16. Wanneer wordt er betaald?
De inzet van RVO.nl is dat alle collectieven op 15-2-2018 uitbetaald zijn. De
kanttekening hierbij is dat indien een collectief tot laat de tijd neemt om
uitgevoerd beheer op landschapselementen te melden dit tot vertraging kan
zorgen, zeker wanneer het percelen betreft die in de steekproef van de NVWA

zitten en na het melden nog bezocht en gecontroleerd moeten worden alvorens
tot uitbetaling overgegaan kan worden.
17. Wat is er gewijzigd aan de baseline en welke gevolgen heeft dit?
Artikel 3.1 van de wet natuurbescherming is aan de baseline toegevoegd. De
bestrijdingsmiddelenwet is voor ANLb komen te vervallen. Daarnaast is er een
wijziging met betrekking tot snoeien. De periode voor het verbod op snoeien is
gewijzigd van 15 maart t/m 15 juni naar 15 maart t/m 15 juli. Dit verlengde
snoeiverbod is ingegaan per 10 maart 2017, maar kon nu pas in de baselinetabel
worden verwerkt.
Bij niet naleving van één of meerdere baselinevoorwaarden door een ANLbdeelnemer, is al het beheer van die deelnemer in het betreffende jaar niet
subsidiabel.
18. Welke pakketten zijn nieuw?
Pakket 38 en 39 zijn nieuw. Beide pakketten kunnen alleen afgesloten worden in
met Provincie en Waterschap overeengekomen gebieden binnen de Categorie
Water. Pakket 38 ‘Water bergen’ is een combinatie van beheeractiviteit 16, 17 en
19 en is alleen geldig op grasland. Pakket 39 ‘Bodemverbetering’ heeft drie
varianten: (a) bodemverbetering grasland met ruige mest (combinatie
beheeractiviteiten 6, 7, 17, 19); (b) bodemverbetering bouwland met ruige
stalmest (beheeractiviteit 6) en (c) bodemverbetering bouwland met gewasresten,
incl. stro en groenbemesters (beheeractiviteit 30). Voor beide pakketten geldt dat
uitgevoerd beheer binnen 14 dagen na het uitvoeren gemeld moet worden. Voor
pakket 38 betreft dit het schoonmaken/opruimen van het ondergelopen perceel.
Voor pakket 39 betreft dit het uitrijden van ruige stalmest of het onderwerken van
gewasresten, stro of groenbemesters.
19. Kan pakket 39 (bodemverbetering) ook in andere leefgebieden worden
gebruikt dan de categorie water?
Voor 2018 kan dit niet. De BN-Cie Beheerpakketten en Tarieven gaat uitzoeken of
dit voor 2019 wellicht wel kan.
20. Wat doe je als je wel iets met categorie water wil doen maar de huidige
pakketten passen niet?
Je kunt samen met een waterschap en provincie het gewenste pakket
samenstellen (binnen de beperkingen van de koppeltabel) en dit voorleggen aan
de BN-Cie Beheerpakketten en Tarieven. Neem hiervoor contact op met
Willemien Geertsema van BoerenNatuur (wgeertsema@boerennatuur.nl)
21. Hoe zit het met de nieuwe pakketvarianten onder pakket 4?
De nieuwe pakketvarianten onder pakket 4 maken het mogelijk om daar waar je
op een perceel nestbescherming hebt afgesproken, dit nu verlengd/uitgebreid
kan worden met een kuikenveld en dit pas 5 werkdagen hoeft te worden gemeld

in plaats van 5 werkdagen van tevoren. De geadviseerde werkwijze is als volgt:
start met pakket 4a. Wijzig pakket 4a naar een van de varianten 4d t/m 4h indien
je hier ook een kuikenveld op hebt. Percelen zonder kuikenveld laat je staan op
4a. Mocht het kuikenveld niet de hele oppervlakte bestrijken van het perceel waar
de nestbescherming op is afgesproken, dan wijzig je het pakket slechts op dat
deel van het perceel waar het kuikenveld ligt. Over de exacte werkwijze in de ICT
wordt nog gecommuniceerd. Het wijzigen van pakket mag ook plaatsvinden na
15 mei, omdat het een wijziging betreft en het kuikenveld niet buiten de
oorspronkelijk ingediende geometrie voor 4a ligt. Zorg dat u naast het
wijzigingen van het pakket ook denkt aan melden van de ingangsdatum.
Let op: de nieuwe pakketvarianten 4 d t/m h vervangen de oude werkwijze van
cumulatie van pakket 4 + 2a. Voor de percelen waarop u met deze cumulatie
werkte zult u voor beheerjaar 2018 volgens de nieuwe werkwijze moeten
handelen.
Tot slot wijzen wij er op dat pakketten 4a en 4c geen voorgeschreven rustperiode
kennen. Deze pakketten schrijven voor dat nesten aantoonbaar gezocht en
beschermd worden. Dat betekent bij pakket 4a (legselbeheer op grasland) dat bij
beweiding nestbeschermers geplaatst worden en bij maaien nestenclaves
gerealiseerd worden van minimaal 50 m2 met een straal van minimaal 3,5 meter
per nest.
22. Hoe zit het met de nieuwe pakketvarianten onder pakket 12? Wordt dit
automatisch overgezet?
De nieuwe pakketvarianten onder 12 betreffen 12d en 12e. Pakketvariant 12d is
een combinatie van 12a en 12b, namelijk baggeren in combinatie met ecologisch
slootschonen. Pakketvariant 12e is een combinatie van 12a en 12c, namelijk
baggeren in combinatie met ecologisch slootschonen krabbenscheervegetatie.
Door het beschikbaar maken van deze nieuwe pakketvarianten is het dus niet
meer nodig om deze losse pakketten te cumuleren. De reeds ingediende
cumulaties van 12a +12b en/of 12a + 12c worden niet automatisch overgezet. Via
de tool ‘migreren’ die binnenkort beschikbaar komt kan een collectief zelf de
pakketten omzetten naar de gewenste variant.
23. Hoe zit het met de nieuwe pakketvarianten onder 19?
Er zijn twee nieuwe pakketvarianten onder pakket 19 (h en i). Pakketvariant 19h
betreft kruidenrijke akkerrand van 15 juli tot 1 oktober op een perceel met
tuinbouwgewassen. Pakketvariant 19i betreft een kruidenrijke akkerrand van 1
november tot 15 juni op een perceel met bolgewassen. Pakket 19h+i zijn alleen
toegestaan in door waterschap aangewezen gebieden. Het tariefvoorstel voor de
pakketvarianten is gelijk aan de overige varianten.
24. Hoe strikt worden de termen tuinbouwgewassen en bolgewassen genomen
in pakket 19h en 19i?

Hiermee worden bloembolgewassen en vollegrondsgroente bedoeld. Of dit ook
toegepast kan worden langs percelen met fruitteelt is afhankelijk van het overleg
tussen collectief en waterschap/provincie. Dit is geen onderdeel van de toetsing
door RVO.nl. RVO.nl toetst uiteraard wel op de beheeractiviteiten op de rand zelf.
25. Waarom werden de collectieven pas laat op de hoogte gesteld van de
nieuwe pakketten?
Deze nieuwe pakketten waren pas laat bekend. De procedure voor het komen tot
nieuwe pakketten gebeurt op initiatief van collectieven. BoerenNatuur heeft
daarmee zelf niet veel invloed op wanneer een pakket beschikbaar komt.
Wanneer je een pakket mist, neem dan initiatief als collectief en zoek contact met
Willemien Geertsema van BoerenNatuur (wgeertsema@boerennatuur.n).
26. Wat zijn de wijzigingen op bestaande pakketten en wat zijn hier de
consequenties van? Vanaf wanneer gelden deze wijzigingen?
Er zijn twee type wijzigingen in bestaande pakketten:
Wijzigingen die geen effect hebben op het contract/afspraken met de beheerder:
o In de (bestaande) pakketten 14, 16, 17, 19, en 32 is het verbod op
beweiding vanuit de beheereisen verplaatst naar de aanvullende
beheervoorschriften.
Achtergrond hier van is dat vanuit de SNL periode er nog een aantal
beheeractiviteiten in de beheereisen stond die geen onderdeel waren
van de berekening van het tarief voor dat pakket. Concreet betekent dit
dat de betreffende beheeractiviteiten niet meer worden gecontroleerd
door de NVWA, maar dat dit onder de verantwoordelijkheid van het
collectief gaat vallen. Deze wijziging geldt vanaf beheerjaar 2018.
o Beheeractiviteiten 1 en 2 zijn samengevoegd. Dit geldt voor de
pakketten 1, 2, 4b, 5, 13e t/m 13g, 14, 15 en 30. Deze wijziging geldt
vanaf beheerjaar 2018.
o Bij beheeractiviteit 22 en 23 is de periode waarbinnen gewerkt mag
worden verplaatst van beheereis naar beheervoorschrift. Ook hiervoor
geldt dat dit niet meer door de NVWA wordt gecontroleerd, maar dat
dit onder de controle verantwoordelijkheden van het collectief gaat
vallen. Deze wijziging geldt vanaf beheerjaar 2018.
Wijzigingen die effect hebben op het contract/de afspraken met de beheerder:
o Pakket 6 (Extensief beweid grasland): lammeren tellen ook mee voor
0,15 GVE. De eerdere oplossing van beweiden met 0-jarige lammeren
en deze niet meetellen voor de GVE blijkt geen juiste interpretatie.
Volgens de GVE-tabel die is gekoppeld aan ANLb tellen 0-jarige
lammeren mee als volwaardig schaap. Dit is daarom geschrapt uit de
beschrijving van pakket 6. Concreet betekent dit dat je met een kleinere
veestapel aan schapen mag beweiden onder pakket 6. Deze wijziging is
per direct van kracht. Voor een collectief zijn er twee mogelijkheden: (1)
Je verandert niks en mogelijk wordt er vanuit de NVWA geconstateerd

o

o

o
o

dat het niet goed is gegaan. Dit los je op in je fictieve rekenruimte. (2)
Als het om veel deelnemers gaat, moet je goed bekijken welk risico je
loopt en of het niet beter is om in overleg met de deelnemers tot een
oplossing te komen.
Pakket 15 (wintervoedselakker): bij geschikt vanggewas is toegevoegd
‘op basis van de lijst erkende vanggewassen vergroening pijler 1’. Deze
wijziging is per direct van kracht en geldt daarmee ook voor de
toetsing van 2017.
Pakket 16 (vogelakker): er is nog discussie met RVO.nl over het
toestaan van eerder ploegen halverwege en/of aan het eind van 6jarige contractperiode op zware klei.
Pakketten 15, 16, 17, 19: Aanwezigheid gewassen standaard op 1 juni in
plaats van 15 mei. Deze wijziging is van kracht per 1-1-2018.
Pakket 22, 23, 24, 25 en 26: geen snoeiwerkzaamheden tussen 15 maart
t/m 15 juli. Deze wijziging is ingegaan per 10-3-2017.

27. Wat doet RVO.nl met AAN-validaties die na 1 oktober nog open staan na het
indienen van de verantwoording? Worden alle AAN-validaties door RVO.nl
beoordeeld?
Na de indiening van de verantwoording kunnen AAN -validaties door de
aanvrager niet meer worden aangepast. Alle AAN-validaties worden door RVO.nl
beoordeeld. Voor deze beoordeling zijn meerdere instrumenten beschikbaar
(luchtfoto, beoordeling ter plaatse). Wanneer de beoordeling van RVO.nl uitwijst
dat de daadwerkelijke oppervlakte overeenkomt met de opgegeven oppervlakte
wordt AAN actueel aangepast. Wanneer de beoordeling van RVO.nl uitwijst dat
de daadwerkelijke subsidiabele oppervlakte kleiner is dan de opgegeven
oppervlakte leidt dit tot een verlaging van de subsidiabele oppervlakte. Mocht
een deelnemer/collectief hier na beoordeling alsnog niet mee akkoord zijn, kan er
een bezwaar worden ingediend. Let op: het vinkje zetten in ‘mijnpercelen’ bij een
AAN-validatie betreft een AAN-validatie op het bedrijfsperceel, niet het ANLbperceel.
28. Welke zaken worden er opgepakt/verwacht voor beheerjaar 2019?
Voor het beheerjaar 2019 wordt een aantal zaken opgepakt:
- Er wordt bekeken of pakket 39 ook in andere leefgebieden kan worden
gebruikt. Dit wordt zo spoedig mogelijk besproken in BN-Cie
Beheerpakketten & Tarieven
- Overgang naar andere GVE-normen in ANLb. Dit wordt op korte termijn met
de provincies besproken.
- Legselbeheer 2.0 naar aanleiding van de pilot die in 2018 gaat lopen. Het
betreft het vereenvoudigden van het melden van nestenclaves op percelen
met pakket legselbeheer. Er wordt gezocht naar een manier waarop alleen
percelen gemeld worden waar daadwerkelijk nesten en dus na maaien
nestenclaves aanwezig zijn.

-

Aangepaste periode voor meldingen op Beheeractiviteit 22. Er wordt gezocht
naar een oplossing voor het overgangsjaar, bijvoorbeeld in 2018 substantieel
lagere minimumpercentages uitgevoerd beheer hanteren voor de periode
tussen 1 december 2017 en 15 maart 2018.

