
ANLb in 2023
Online info-uurtje Collectief Midden Overijssel

Elke 1e dinsdag van de maand: 20 – 21 uur



Onderwerpen 17 mei 2022

• Wat zijn de mogelijkheden voor 2023 en waar hangt dat van af?
• Natuurbeheerplan provincie
• Budget provincie
• Beheerstrategie CMO
• 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 CMO
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 CMO er mee?
• CMO bepaalt nadere invulling van doelen en kaders provincie, 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
• Gewenst beheer moet passen bij doelen: niet alles kan



2. Budget provincie (1/2)

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

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

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



2. Budget provincie (2/2)

• Nu even concreet graag: waar praten we vooralsnog over?

• De kleine lettertjes:
• Open grasland aanvalsplan: alleen in Lierder- en Molenbroek
• Budget stijging moet ook mogelijke stijging in vergoeding opvangen



3. Beheerstrategie CMO

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

• Wat staat er in?
• Aanpak hoe CMO doelen uit natuurbeheerplan provincie wil realiseren
• Instapeisen potentiële deelnemers voor deelname
• Beschikbare beheerpakketten
• Prioritering CMO 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
• CMO gaat voor kwaliteit: juiste beheer op de juiste plek



4. Zaken die invloed hebben op ANLb…

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

• Hoe heeft dit invloed?
• Wettelijke verplichtingen mag CMO 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 in het natuurbeheerplan van de provincie?
• Nee? Deelname kan per definitie niet

2. Passen uw beheerwensen in de beheerstrategie van CMO?
• 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

Wilt u zelf meedoen?
• Voorwaarden + vergoeding beheerpakket



Planning 2022

Wat Wanneer Wie

Natuurbeheerplan Mei? Provincie

Budget April (september) Provincie

Beheerstrategie Juni (concept) CMO

Beheerpakketten + € Juni (concept) CMO

Voorintekening Juni - september CMO + agr. grondgebr.



Planning 2022

Wat Wanneer Wie

Ecologische + € toets September CMO

Communicatie 
resultaat toets

Oktober CMO

Indienen 
gebiedsaanvraag

Oktober CMO

Goedkeuring aanvraag November – december? Provincie

Afsluiten 
beheercontract

November – december? CMO



Behoeften volgende info-uurtje

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

Volgende keer
• Dinsdag 7 juni 20 – 21 uur
• Zelfde zoomlink als nu: 

https://us02web.zoom.us/j/2046622146?pwd=MWl0T0hYWkc1TFlG
UStLQTRydTcxdz09#success

https://us02web.zoom.us/j/2046622146?pwd=MWl0T0hYWkc1TFlGUStLQTRydTcxdz09

