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Onderwerpen 24 november 2022

• In vogelvlucht (later rustig teruglezen):
• Doel van het ANLb
• Hoe zit het ANLb in elkaar
• Waar hangen de mogelijkheden voor 2023 vanaf

• Beheerstrategie CMO
• Planning: wanneer kunt u wat van ons verwachten?
• Afspraak voorintekening maken
• ‘Huiswerk’ voorafgaand aan afspraak voorintekening

Vragen? Vooral tussendoor stellen!



Doel van het ANLb

• Veel eerdere regelingen voor agrarisch natuurbeheer, per 2016: ANLb
• Doel: creëren en instandhouden leefgebieden voor boerenlandsoorten
• Soorten Vogel- en Habitatrichtlijn
• In totaal 68 soorten in Nederland
• Elke provincie kiest daarvan de voor hun relevante soorten
• Daarnaast: maatregelen agrarisch waterbeheer en straks ook klimaat

• Middel: uitvoering ANLb via 40 agrarische collectieven
• Voor 2016: agrarisch grondgebruikers dienden zelf een aanvraag in
• Vanaf 2016: collectieven bundelen aanbod uit gebied tot één aanvraag



Hoe zit het ANLb in elkaar? (1/3)

• Provincies bepalen natuurdoelen en stellen budget beschikbaar
• Natuurdoelen: in provinciaal Natuurbeheerplan
• Budget: in openstellingsbesluit ANLb

• ANLb werkt met leefgebieden: Open grasland, Open akker, Dooradering
• Agrarische collectieven bepalen hoe zij natuurdoelen willen realiseren
• Welke boerenlandsoorten per leefgebied
• Welke maatregelen per leefgebied (vertaald in beheerpakketten)
• Welke vergoeding per pakket

• Collectieven vragen aan agrarisch grondgebruikers: wie doet mee?



Hoe zit het ANLb in elkaar? (2/3)

• Op basis van aanbod uit het gebied maakt collectief een selectie:
• Welke maatregelen op welke percelen dragen het meest bij aan natuurdoelen?
• Past alles in het beschikbare budget?

• Collectief bundelt het geselecteerde beheer tot een ‘gebiedsaanvraag’
• Indienen bij provincie
• Toetsing door provincie en RVO

• Collectief krijgt een subsidiebeschikking: 
• Plicht om minimaal X aantal ha’s beheer te leveren
• Recht om daar maximaal bedrag Y voor te krijgen



Hoe zit het ANLb in elkaar? (3/3)

• Collectief geeft agrarisch grondgebruikers een beheercontract: 
• Plicht om op locatie X beheerpakket Y uit te voeren 
• Recht om daar vergoeding Z voor te krijgen

• Agrarische grondgebruiker voert het beheer uit volgens beheerpakket
• Collectief toetst steeksproefgewijs via een ‘schouw’
• Collectief monitort resultaten 

• Na afloop van het beheerjaar komen de knaken!
• Collectief ontvangt een betaling van RVO
• Deelnemers ontvangen hun beheervergoeding van het collectief



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. Voor de liefhebbers: 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



Zelf checken: natuurbeheerplan

• Tekst natuurbeheerplan: website provincie (onderaan de pagina)
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-
landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/werken-
natuurnetwerk-nederland-overijssel/

• Kaartviewer met begrenzing: website CMO
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/kaartview
er-anlb/

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/werken-natuurnetwerk-nederland-overijssel/
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/kaartviewer-anlb/


2. Budget provincie

• 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



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



Zelf checken: beheerstrategie

• Beheerstrategie: website CMO (nu nog concept: 90% versie)
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/beheerstrategie/

• Totale beheerstrategie (laaaaaaang verhaal)
• Samenvattingen
• Weidevogelbeheer
• Akkervogelbeheer
• Botanisch beheer
• Landschapsbeheer

• (straks in presentatie volgt meer over de inhoud)

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/beheerstrategie/


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 (volledig) 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
• Agrariër? Maak een goede afweging eco-regeling en ANLb



Zelf checken: eco-regeling en conditionaliteit

• Formele informatie: via website RVO
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023

• Praktische informatie: op onze website
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/glb-2023/
• Algemene informatie
• Bufferstroken langs watergangen
• Simulatietool eco-regeling

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/glb-2023/


Beheerstrategie CMO

• ANLb richt zich op het optimaliseren van leefgebieden voor doelsoorten
• Elk leefgebied moet voor een soort voldoen aan de 3 V’s:
• Voedsel: moet er genoeg zijn
• Veiligheid: een plek om zich te verschuilen
• Voortplanting: dichtbij en op het juiste moment in het jaar

• CMO werkt met drie leefgebieden:
1. Leefgebied Open grasland: weidevogelbeheer
2. Leefgebied Open akker: akkervogelbeheer
3. Leefgebied Dooradering: botanisch- en landschapsbeheer
• Daarnaast: Categorie Water en in de toekomst Categorie Klimaat



Beheerstrategie: weidevogelbeheer

Grutto, wulp en tureluur  (foto’s Jan Stronks)

Kievit en scholekster (foto’s Jan Stronks)



Beheerstrategie: weidevogelbeheer

Gebieden
• In 8 gebieden is weidevogelbeheer mogelijk
• Zichtbaar op de kaartviewer (website CMO)

Mogelijk beheer
• Afhankelijk of er voldoende vogels voorkomen
• Afhankelijk van soort weidevogels:
• Grutto, wulp en tureluur
• Kievit en scholekster



Beheerstrategie: weidevogelbeheer
Het gaat om een 
combinatie van de 
juiste beheerpakketten 
op de juiste plekken:

• Uitgesteld maaien
• Plasdras

• Legselbeheer

• Kruidenrijk grasland
• Beweiding

Voorbeeld van een weidevogelmozaïek (tekening Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Ruud Borkes).



Beheerstrategie: akkervogelbeheer

Patrijs, kievit, veldleeuwerik en gele kwikstaart (foto’s Jan Stronks).



Beheerstrategie: akkervogelbeheer

Gebieden
• In 2 gebieden is akkervogelbeheer mogelijk
• Zichtbaar op de kaartviewer (website CMO)

Mogelijk beheer
• Afhankelijk van soort akkervogels:
• Veldleeuwerik en gele kwikstaart (Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo)
• Patrijs (Vroomshoop)
• Kievit (Vroomshoop)

• Tabel met pakketten zichtbaar in beheerstrategie



Beheerstrategie: botanisch en landschapsbeheer

Kamsalamander, boomkikker, knoflookpad (Jan Stronks)

Patrijs, steenuil, grauwe klauwier (Jan Stronks)

Korhoen (foto SURZet, nl.depositphotos.com).



Beheerstrategie: botanisch beheer

Doel botanisch beheer
• Geen doel op zich (tenzij héél kruidenrijk en bijzonder)
• Ondersteunend aan doelsoorten: kruiden = nectar = voedsel

Gebieden
• In principe overal waar een begrenzing Dooradering ligt
• Zichtbaar op de kaartviewer (website CMO)



Beheerstrategie: botanisch beheer

Mogelijk beheer
• Bestaand beheer verlengen?
• In 2023 kan dat zonder al te veel gedoe (voor 1 jaar)
• Verlenging 2024 t/m 2028 o.b.v. veldinventarisatie Ecogroen
• Mogelijkheden na 2023 afhankelijk van mate van kruidenrijkdom

• Nieuw beheer via ANLb?
• Vlakdekkend beheer maximaal 0,5 ha groot (eis uit Natuurbeheerplan)
• Grotere percelen: doorsnijden met struweelranden of ander landschap
• Uitgangspunt: starten met ontwikkelingspakket botanisch grasland



Beheerstrategie: landschapsbeheer

Doel landschapsbeheer
• Geen doel op zich 
• Ondersteunend aan doelsoorten: voedsel, veiligheid, voortplanting

Gebieden
• In principe overal waar een begrenzing Dooradering ligt
• Zichtbaar op de kaartviewer (website CMO)



Beheerstrategie: landschapsbeheer

Mogelijk beheer
• Voor elke soort zijn specifieke pakketten beschikbaar / zinvol
• Amfibieën, korhoen en patrijs
• Beheer voor hen is alleen zinvol (in de directe omgeving) waar ze al voorkomen

• Steenuil
• Beheer mag overal mits nestgelegenheid + voldoende voedsel bij elkaar ligt
• Pakket boomgaard: nog geen holtes? Dan is plaatsing nestkast verplicht

• Grauwe klauwier = onhaalbare doelsoort als restgroep J
• Beheer mag overal mits combi landschap en perceels/randenbeheer
• 3 – 5 ha aan elkaar grenzend beheer



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 (1/2)

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



Planning (2/2)

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



Zelf checken: planning

• Graag meer uitleg over al deze stappen?
• Op 22 november 2022 is een info-uurtje geweest met uitgebreide 

toelichting in een powerpoint. Na te lezen op onze website:
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/info-uurtjes-anlb-2023-2028/

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/info-uurtjes-anlb-2023-2028/


Afspraak voorintekening maken

• Neem morgenochtend 25 november contact met ons op:
• Telefonisch tussen 9 – 12 uur: 06 – 34 49 75 74
• E-mail: secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl

• Deel dan ook uw KvK (agrariër) of BSN (particulier) nummer
• Nodig om een ‘deelnemerskaart’ in ons ICT-systeem aan te maken

• Data voor afspraken zijn:
• Hardenberg: 30 nov.
• Notter: 28 nov., 5 of 6 dec.



Voorbereiding afspraak voorintekening

• Zonder een goede voorbereiding is een voorintekening niet mogelijk
1. Als u al een beheercontract heeft: waarmee wilt u verder? Wat wilt u 

anders?
2. Neem onze beheerstrategie door: passen uw wensen in het ANLb-beleid 

van CMO voor 2023-2028?
3. Bekijk de beheerpakketten: kunt u zich vinden in de voorwaarden en 

vergoedingen?
• Doel is het voorkomen van: “Ja zeg ‘t es, wat kan ik eigenlijk allemaal op 

mijn percelen?”

P.S. T.z.t. ook nodig om te registreren bij RVO en/of machtigen collectief voor 
‘Raadplegen percelen’ bij RVO



Eenmaal, andermaal: nog vragen?


