
ANLb in 2023
Online info-uurtje Collectief Midden Overijssel



Onderwerpen 22 november 2022

1. ANLb: waarom en hoe ook al weer?
2. Van voorintekening tot beheercontract: wat kan ik verwachten?
3. Hoe heeft het GLB / eco-regeling invloed op dit alles?
4. Evt. volgende bijeenkomst
5. Vragen?

In blauwe tekst waar we uw inzet nodig hebbben



• Doel: instandhouding van specifieke diersoorten per leefgebied
• Open grasland: weidevogels

• Dooradering: soorten van kleinschalig(er) landschap

• Open akker: akkervogels 

ANLb: waarom ook al weer?



ANLb: hoe ook al weer?

• Afspraken over beheermaatregelen via beheerpakketten
• Welke (soort) beheerpakketten in welke gebieden: beheerstrategie
• Voor de komende ANLb periode 2023-2028 meer focus op kwaliteit
• Weidevogelbeheer: voorkomen van vogels bepaalt de mogelijkheden
• Graslandbeheer: moet bijdragen aan doelsoorten

• Vlakdekkend: alleen bij grote kruidenrijkdom
• En/of: in combinatie met landschapsbeheer 

• Landschapsbeheer: moet bijdragen aan doelsoorten
• Meer ondersteuning vanuit CMO: cursussen, informatiemateriaal, etc.



Waar staat CMO nu?

• Afrondende fase van de voorintekening
• Laatste ronde met afspraken met huidige deelnemers
• Afspraken met potentiële nieuwe deelnemers
• Inventarisatie per mail over agrarisch waterbeheer

• Algemene beeld tot dusver
• De meeste deelnemers doen weer mee
• We verwachten een overschrijding van het budget voor Dooradering (= 

landschapsbeheer + botanisch beheer)
• Twijfel bij boeren i.v.m. onduidelijkheid rondom eco-regeling



Overzicht planning (1/3)

Wat Wanneer Wie

Voorintekening december 2022 CMO + grondgebruiker

Indienen 
gebiedsaanvraag

december 2022 CMO

Ecologische en € toets 1e helft januari 2023 CMO

Voorbereiding concept 
beheercontracten

2e helft januari 2023 CMO



Overzicht planning (2/3)

Wat Wanneer Wie

Verzending concept 
beheercontracten

1e helft februari 2023 CMO

Voorbereiding 
definitieve contracten

2e helft februari – (wslk) 
1e helft april

CMO + grondgebruiker

Aangepaste 
gebiedsaanvraag

(wslk) 2e helft april CMO

Definitieve contracten (wslk) 2e helft april CMO



Overzicht planning (3/3)

• 1 januari start beheerjaar
• (wslk) 2e helft april: definitief beheercontract

• Sneller en beter gaat niet vanwege (veel) te late info eco-regeling
• Geen duidelijkheid eco-regeling à
• Geen besluit boeren over deelname ANLb à
• Geen duidelijkheid CMO wat wel en niet via ANLb gaat
• Maar ook: (veel) te late info over regels rondom ANLb voor collectieven zelf

• We zoeken zo goed mogelijk de balans tussen vrijheid en zekerheid

Belachelijk!



Afronden voorintekening (december)

• Laatste registratie beheerwensen in december
• Nog geen afspraak?
• U kunt nog t/m a.s. vrijdag een afspraak inplannen voor december
• Telefonisch tussen 9 – 12 uur
• Via de mail: Linda belt u terug voor een afspraak

• Twijfelt u nog vanwege de eco-regeling? Maak toch een afspraak!
• Beheer laten afvallen kan nog t/m maart: het betreft alleen een intentie
• Beheer toevoegen kan niet meer na half december
• Geen afspraak = geen beheer in 2023



Indienen gebiedsaanvraag (december)

• Gebiedsaanvraag indienen kan alleen tussen 1 – 31 december
• Aanvraag bestaat uit 2 onderdelen:
• Ecologische onderbouwing: welk beheer voeren leden CMO in 2023-2028 uit
• Kostenonderbouwing: hoeveel kost dat beheer

• CMO dient een maximale aanvraag in:
• Al het beschikbare budget uit openstellingsbesluit opmaken
• Daarmee sluiten we bij voorbaat niks uit
• Collectief mag begin 2023 nog aangepaste aanvraag indienen (naar beneden 

bijstellen)



Ecologische en financiële toets (1e helft jan.)

• Toetsing van de voorintekening: welk deel kan mee in ANLb 2023?
• Stap 1: voldoet al het ingetekende beheer aan de beheerstrategie?
• Ja: mooi!
• Nee: beheerpakket of locatie aanpassen (of beheer schrappen)

• Stap 2: past al het beheer dat aan de strategie voldoet, ook in het budget?
• Ja: mooi! 
• Nee: CMO moet schrappen in het ingetekende beheer

• Stap 3: welk beheer moeten we schrappen?
• Alleen bij budgetoverschrijding
• O.b.v. beheerstrategie: beheer met hoogste biodiversiteitswaarde krijgt voorrang



Concept beheercontracten 
(2e helft jan – 1e helft febr.)
• Coördinatoren checken huidige intekening van pakketten en percelen
• Correcte pakketcodes
• Oplossen administratieve foutmeldingen in het systeem
• Wijzigingen o.b.v. ecologische beoordeling

• Indien nodig nemen zij telefonisch of per mail contact met u op
• Afstemming over evt. wijzigingen

• Daarna ontvangt u een concept beheercontract, dat betekent:
• Dat CMO instemt met dit beheer: past binnen budget en beheerstrategie
• U zich op dat moment aan deze beheerafspraak houdt (bv. geen bemesting)
• U wel het recht behoud hiervan af te zien (bv. intrekken vanwege eco-regeling)

• Of: uw beheer valt af, dat hoort u dan ook



Aanpassing beheer (1e helft feb t/m eind maart)

• Aanpassing beheer kan voor deelnemers nog t/m eind maart
• Concept beheercontract (= aanbod CMO) is dan helder
• Simulatietool eco-regeling is in februari beschikbaar (via RVO)
• Ligging bufferzones watergangen is in februari beschikbaar (via RVO)

• We horen dan graag van alle deelnemers:
• Of het concept beheercontract definitief kan worden, of:
• Dat er nog beheereenheden moeten vervallen

• Grote verantwoordelijkheid deelnemers! O.b.v. reactie:
• Past CMO de gebiedsaanvraag aan
• Stelt CMO definitieve beheercontracten op



Aangepaste gebiedsaanvraag (2e helft april)

• CMO toetst of aanpassing van de gebiedsaanvraag van december nodig is
• Deelnemers die ANLb liever inzetten voor eco-regeling
• Of elke andere reden: intrekken beheer kan t/m eind maart zonder gevolgen

• Een goede gebiedsaanvraag is cruciaal
• Niet te veel ha’s: korting voor collectief (= ook leden) als we dit niet halen
• Niet te weinig ha’s: dan laten we onnodig geld liggen voor onze leden
• Februari en maart: goede afstemming collectief en leden!



Definitieve beheercontracten (2e helft april)

• Coördinatoren verwerken uw reactie op het concept beheercontract
• Indien nodig nemen zij telefonisch of per mail contact met u op
• Afstemming over evt. wijzigingen

• Daarna ontvangt u een definitief beheercontract, dat betekent:
• Dat zowel u als CMO dit contract (digitaal) zullen ondertekenen
• De enige ontbindende voorwaarde voor CMO nog is wanneer er geen beschikking 

van de provincie zou volgen (verwaarloosbaar risico, maar theoretisch mogelijk)



Wat heeft de eco-regeling met ANLb van doen?

• De eco-regeling en het ANLb bevat deels dezelfde activiteiten, bv.:
• Beheer van landschap
• Beheer van bufferzones langs watergangen (

• Twee keer voor dezelfde activiteit op de zelfde plek betalen mag niet
• Lastig: RVO is heel laat met informatie
• Nog geen definitieve simulatietool
• Nog geen volledige helderheid waar welke breedte geldt voor bufferzones

• Het kan zijn dat in februari / maart blijkt dat beheer onder ANLb ‘beter’ 
via de eco-regeling kan lopen



De ultieme samenvatting

• U kunt nog t/m a.s. vrijdag een inteken-afspraak maken voor december
• Daarna toevoegen van beheer kan niet, intrekken wel: t/m eind maart
• Uiterlijk 1e helft februari krijgt u helderheid over het aanbod van CMO
• Voor start mogelijke bemestingsperiode
• U moet zich dan ook aan de pakketvoorwaarden houden

• Tot eind maart kunt u wijzigingen doorgeven
• Ruimte om goede bedrijfskeuzes te maken voor de eco-regeling

• In april ontvangt u (hopelijk) een definitief beheercontract
• Met als kleine lettertjes: gaat niet door als provincie geen subsidie aan CMO geeft
• Nog kleinere lettertjes: we gaan uit van april, maar beloven durven we amper…



Volgende informatiemomenten

• A.s. donderdag 24 november voor (potentiële) nieuwe deelnemers
• Basis uitleg ANLb
• U bent ook van harte welkom

• Doorlopend: informatie eco-regeling via onze website
• Waarschijnlijk in december/januari: bijeenkomsten eco-regeling
• Andere behoeften???



Vragen?


