Bijlage B. Gegroepeerde relevante baselines Groene en Blauwe
diensten
Zie opmerking bijlage A mbt aanvullingen op GLMC november 2014

Blok 1
Vegetatie clusters
Beheerseenheid is niet bemest en wordt geen bagger opgebracht ->
Baseline is












Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 2
Weidevogel clusters
Rust in gebieden en tijdens rustperiode is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan –>






Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv








Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermings-middelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 3
Nestbescherming clusters
Aanwezige nesten worden gemarkeerd, geregistreerd en beschermd. -> Flora- en
Faunawet, Artikelen 8, 9 juncto 31, art.10 juncto 31, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 50 lid 3, 53
juncto 46, 72 lid 5 en juncto art. 5, 6, 7 en 9 van het Besluit beheer en schadebestrijding
dieren

In geval van extra rustperiode geldt dezelfde baseline als bij het
weidevogelpakket:
Rust in gebieden en tijdens rustperiode is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan ->












Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 4
Cluster Faunaranden
Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan ->
Bemesting en opbrengen bagger niet toegestaan ->












Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 5
Cluster Roulerend graandeel en chemie en kunstmestvrij
Geen bemesting en chemische onkruidbestrijding -> Baseline:









Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm





Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 6
Akkerfauna en flora
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Bemesting is beperkt toegestaan ->

















Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Flora- en Faunawet Artikelen 8, 9 juncto 31, art.10 juncto 31, 11, 12, 13, 14, 15, 37,
50 lid 3, 53 juncto 46, 72 lid 5 en juncto art. 5, 6, 7 en 9 van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren

Blok 7
Clusters Landschap
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->




Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Werkzaamheden worden verricht in periode 1 september tot 1 april ->
gaat om niet verstoren van broedvogels ->


Flora- en Faunawet Artikelen 8, 9 juncto 31, art.10 juncto 31, 11, 12, 13, 14, 15, 37,
50 lid 3, 53 juncto 46, 72 lid 5 en juncto art. 5, 6, 7 en 9 van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren

Voor rietzoompakket -> geen bemesting ->








Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .

Het verbod om bepaalde houtopstanden te (doen) vellen, anders dan bij wijze van
dunning, zonder dat een voorafgaande tijdige kennisgeving aan de Minister is gedaan.
 Boswet, art. 3 in samenhang met art. 1, derde en vierde lid, en art. 5 en het
koninklijk besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting
tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet (Stb. 220)

Blok 8
Cluster Ganzen
Mogen in foerageergebieden geen handelingen plaatsvinden die ganzen
verontrusten. ->



Flora- en Faunawet Artikelen 8, 9 juncto 31, art.10 juncto 31, 11, 12, 13, 14, 15, 37,
50 lid 3, 53 juncto 46, 72 lid 5 en juncto art. 5, 6, 7 en 9 van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren
Regeling inkomenssteun GLB 2006 art 3.

Blok 9
Blauwe diensten op landbouwgronden
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Bemesting is beperkt toegestaan ->








Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling






Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Blok 10
Bedrijfsysteem
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Bemesting is beperkt toegestaan ->












Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 4 Bgm
Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen 1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en
het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 29 BOOM
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs
natuurlijke waterlopen die een ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart
die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet)
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8 en 9 Meststoffenwet
Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11 Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart
bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling
Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
1998, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, Artikel 2 Bgm
Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet .
Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

