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AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 2.0

  START

WATER

HANDBOEK ANLb 
onderdeel water
dec 2017

Flyer ANLb-Water 
juni 2017

Lange termijnvisie 
Water ANLb  
juni 2018

Maatwerkoplossingen 
provincies /  
advies water  
okt 2017 - feb 2018

Verkenning knelpunten 
en succes ANLb water 
en advies vervolg
augustus 2017

Voorlichting ANLb-Water 
sept 2017 - juli 2018

Voorstel 0-meting  
en opzet monitoring 
waterkwaliteit 
maart 2018

Flyer overige regel-
geving water  
maart 2018

Notitie stappenplan 
waterschappen  
(beheer en financieën)
feb 2018

Overzicht beheer-
mogelijkheden water  
dec 2017

KENNIS

Verkenning knelpunten 
en advies marsroute 
Kennis ANLb 
  15 aug 2017

Advies rol en  
positionering DT  
Cultuurlandschap 
maart 2018

Flyers ANLb in het kort 
en Overzicht betrok-
kenen bij ANLb
mei 2017

Kennissessies ANLb
 maart - juni 2018

Centraal informatiepunt 
ANLb  
maart - juni 2018

Content management-
plan Kennis ANLb
1 ju1i 2018     

‘HANDBOEK 
ANLb2016’ voor pro-
vincies en collectieven 
okt 2017 - maart 2018

ICT

Geometrie verant-
woording juli 2017

Vereenvoudiging vali-
daties (KI’s) juli 2017

Dashbord SCAN-ICT
live juni 2017-jan 2018

Prioriteitenlijst realisa-
tie ICT-aanpassingen + 
presentatie aan project

  mei 2017

Vereenvoudigde  
werkwijze melden 
en wijzigen beheer 
mei 2017

Inventarisatie knelpunten 
en wensen verbetering 
geautomatiseerd data-
verkeer ANLb-partners

april 2017

Update handleiding 
SCAN-ICT jan 2018

Bouw app ‘Mijn Beheer’ 
nov 2017 - 1 mrt 2018

Analyse 
ICT-kosten  2018
okt 2017

Installatie beheerjaar 
2018 in SCAN-ICT 
 2 - 27 okt 2017

Koppeling RVO.nl en 
SCAN-ICT voor geauto-
matiseerde betalingen 
aan deelnemers
juli 2017

Aanbevelingen ICT-
ontwikkeling reste- 
rende subsidieperiode
nov 2017 - juni 2018

Draaiboek Installatie 
Beheerjaar aug 2017

VEREENVOUDIGING

Vernieuwde  
koppeltabel 2018,  
incl. baseline 
juni 2017

Vereenvoudiging 
regelgeving ANLb
jan 2017 - juni 2018

Vereenvoudiging 
SVNL en Beleids-
regels POP 
sept 2017

Verbeterde  
communicatie NVWA 
en collectieven
mei - sept 2017

Advies verdere vereen-
voudiging ANLb voor 
resterende subsidie-
periode en volgende 
GLB-periode 
1 juli 2018

Impactanalyse: werken 
met beheeractiviteiten 
i.p.v. beheerpakketten
1 juli 2018

Voorstel indicator- 
soorten
feb 2018

Voorstel aanpassing 
uitvoeringslasten (over-
head) per leefgebied
feb 2018

Notificatie: aanmelden 
wijziging vereenvoudi-
ging van koppeltabel 
en stelsel bij EU 
dec 2017

Vereenvoudiging 
Natuurbeheerplan  
2019, m.b.t. clusters
jan 2018

De projectproducten van de deelprojecten dragen bij aan de over-
all projectdoelstelling van ANLb 2.0. De deelprojecten Vereenvoudi-
ging, Kennis en Water dragen bij aan inzicht in en kennisdeling over 
het ANLb. De projectproducten komen beschikbaar op een centraal 
informatiepunt (onder meer BIJ12.nl, met doorverwijzingen naar de 
websites van ketenpartners). De producten van het deelproject ICT 
zorgen voor een betere aansluiting van de ICT-systemen voor het 
ANLb. Communicatie is ondersteunend aan alle deelprojecten.

onderdeel 
afgerond

onderdeel 
behoeft 
aandacht

Doel van het project ANLb 2.0 is de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb) verder te ontwikkelen, om het ANLb makkelijker en beter uitvoerbaar te maken voor 
provincies en collectieven. Zodat het ANLb nog effectiever en efficiënter wordt en bijdraagt 
aan meer natuur, biodiversiteit en een mooier landschap.


