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Vraag- en antwoordlijst uitvoering extra middelen ANLb 

1. Wat is de aanleiding voor de extra middelen voor Agrarisch Natuurbeheer? 

De voormalige Staatsecretaris van EZ heeft kort voor de zomer besloten geld binnen het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) over te hevelen van Directe betalingen (Pijler  1) naar 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (Pijler 2), voor agrarisch natuurbeheer. Met als doel de 
biodiversiteit te versterken en een extra impuls te geven aan het behoud van weide- en 

akkervogels in het boerenland.  

2. Om hoeveel geld gaat het? 

Het gaat om € 40 miljoen voor het agrarisch natuurbeheer. Van dit bedrag is € 22 miljoen bestemd 
voor beheer, € 9 miljoen voor maatregelen / investeringen en € 9 miljoen voor pilots voor 
verduurzaming van het GLB vanaf 2021.  
 
3. Wie is begunstigde voor de extra gelden? 

De agrarische collectieven als aanvrager van de ANLb-subsidie. Het geld moet landen op het 

boerenerf, bij de deelnemers van de collectieven. Dit volgt uit de motie Lodders. 

4. Voor welke leefgebieden van het ANLb worden de extra middelen ingezet? 

De middelen zijn bedoeld voor het behoud van boerenlandvogels op het Agrarisch Areaal Nederland 
(AAN). Voor beheerjaar 2018 hebben de provincies ervoor gekozen de middelen in te zetten voor 
de leefgebieden A11 en A12: Open grasland en Open Akker.  

5. Komen er ook extra middelen beschikbaar voor andere ANLb-leefgebieden?  
En zo ja, per wanneer? 

BoerenNatuur.nl heeft namens de collectieven aan provincies en het ministerie van EZ gevraagd of 
de extra middelen voor agrarisch natuurbeheer ook ingezet kunnen worden voor de leefgebieden 
A13 en A14: Droge- en Natte dooradering. De provincies kunnen ervoor kunnen kiezen deze 

verbreding als besluit voor te leggen aan Gedeputeerde Staten (GS). Gedeputeerde Staten van 
provincies besluiten namelijk voor welke leefgebieden van het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) zij extra willen openstellen. Als provincies voor 2018 tot de verbreding 

besluiten, is dat een aanvulling op het eerdere besluit van provincies om de subsidie open te 
stellen voor de leefgebieden Open grasland en Open akker. Provincies zullen alleen tot de 
verbreding besluiten als zij aanleiding daartoe zien. De provincies bespreken dit met de 

collectieven. Dit speelt onder meer in Brabant en Limburg.  

6. Stellen alle provincies voor 2018 extra ANLb-beheersubsidie beschikbaar?  

De provincies hebben op 5 oktober gezamenlijk besloten de volledige € 22 miljoen voor beheerjaar 

2018 open te stellen voor het behoud van boerenlandvogels. Echter, de provincies Utrecht en 
Gelderland gaan in overleg met de collectieven waarschijnlijk niet openstellen voor 2018. Het deel 
van de  € 22 miljoen dat provincies en collectieven niet benutten voor 2018, blijft beschikbaar voor 
een openstelling voor het ANLb voor 2019. Wilt u weten of uw provincie extra openstelt voor 2018, 
neemt u dan contact op met de provincie. 

7. Hoe stellen provincies de extra middelen voor beheer open?  

De provincies publiceren een openstellingsbesluit waarin zij aangeven welk bedrag zij extra 
beschikbaar stellen voor het agrarisch natuurbeheer en voor welke periode. In het 

openstellingsbesluit staat ook wanneer en hoe het collectief de subsidie (uitbreidingsaanvraag) kan 
aanvragen bij de provincie. Aanvragen kan via de post of digitaal via  
https://www.formdesk.nl/gboprod/GBO_Gebiedsaanvraag. De subsidieaanvraag voor de extra 
middelen is een uitbreiding op de al lopende gebiedsaanvraag van het collectief.  
  
Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt van een openstellingsbesluit:  
 

Artikel 1 Subsidieplafond 
Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 stelt de provincie voor begrotingsjaar 
2018 het volgende subsidieplafond vast: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

https://www.formdesk.nl/gboprod/GBO_Gebiedsaanvraag
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Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid onder a, b, c, d en e voor het leefgebied  

met de aanduiding:  

Open Akkerland: €150.000,- per jaar (€ 600.000,- voor de periode 2018 tot en met 2021)  
Open Grasland: €140.000,-  per jaar (€ 560.000,- voor de periode 2018 tot en met 2021) 

8. Hoe zijn de extra middelen voor het ANLb over de provincies verdeeld?  

Voor de verdeling van de extra middelen voor agrarisch beheer (€ 22 miljoen) vanaf beheerjaar 
2018, hebben de provincies de provinciale verdeelsleutel Jansen III gehanteerd. Daarnaast gaan de 
provincies in de komende maanden een boerenlandvogelstrategie opstellen, inclusief een analyse 
van de bestedingen in de provincies. Dat geeft beeld en richting van hoe de provincies de extra 
middelen zo effectief mogelijk weg kunnen zetten en welke maatregelen in welke leefgebieden 

daarvoor nodig zijn.  

9. Hoe ziet het tijdpad eruit voor het extra ANLb-beheer voor beheerjaar 2018?  

De provincies hebben op 5 oktober 2017 in de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC VP) besloten de 
extra middelen voor 2018 open te stellen. In de loop van deze maand besluiten Gedeputeerde 
Staten van provincies over de aanvullende openstelling voor 2018. Na publicatie van het 

openstellingsbesluit, is het aan de collectieven om een (aanvullende) gebiedsaanvraag in te dienen 
bij de provincies, waarop de provincies vervolgens beschikken. De collectieven sluiten op basis van 
hun aanvraag, in goed overleg met de provincie, de  beheercontracten af met de deelnemers en 
verwerken het aanvullende beheer in hun jaarlijks beheerplan voor 2018. Dit doen zij uiterlijk 15 

december, conform de subsidieregeling (SVNL).  

Het voorgestelde tijdpad is: 

• Uiterlijk 16 oktober 2017: GS/PS besluiten over extra openstelling voor 2018 
• 16 oktober – 31 oktober: collectieven dienen aanvullende gebiedsaanvraag (uitbreiding) in 
 1 november – 1 december (liefst 15 november): provincies besluiten over de gebiedsaanvraag 
• 15 november – 15 december: collectieven sluiten beheercontracten af en dienen jaarlijks 

beheer 2018 in bij RVO.nl via SCAN-ICT 
• 1 januari 2018: start beheerjaar 2018 

Verschuivingen in het traject tot 15 december zijn mogelijk in overleg tussen de provincie en het 
collectief. Wilt u weten wat de openstellingsperiode en bijbehorend tijdpad is in uw provincie, 
neemt u dan contact op met de provincie. 

De deadlines van 15 december en 1 januari volgen uit de SVNL-regeling. De collectieven moeten 
zich aan deze deadlines houden om kortingen te voorkomen.  

Vanwege de extra openstelling en het extra werk dat dit met zich meebrengt voor provincies en 
collectieven, wordt bekeken of de provincies het indienen van het jaarlijks beheer voor 2018 willen 

toestaan tot 31 december.  

10. Hoe verwerken provincies de extra middelen in de beschikking aan het collectief?  

En verhoudt zich dat qua declaratie van de overhevelingsgelden? 

Het Ministerie van EZ heeft een pragmatische oplossing voorgesteld aan de EU Commissie voor de 
uitbreiding: bij een uitbreiding van de beschikking op basis van de extra middelen (met meer 
hectares, met een hogere prijs per hectare of beide) wordt het HELE betreffende leefgebied 
beschouwd als uitbreiding, die tegen 100% wordt gedeclareerd. Als de overhevelingsgelden op zijn, 

wordt weer regulier gedeclareerd.  

Een voorbeeld: een leefgebied was 1000 ha en wordt nu uitgebreid tot 1050 ha. In dit geval 
worden alle 1050 ha tegen 100% gedeclareerd (en dus niet slechts 50ha). Qua beschikking aan het 
collectief betekent dit dat er sprake is van een uitbreiding van de lopende beschikking 2018 met 

meer hectares en een hoger subsidiebedrag.  
 
Let wel: de EU moet nog akkoord gaan met dit voorstel.  

11. Wat is de opzet van de € 9 miljoen aan investeringsgelden?  

Bij de niet productieve investeringen wordt aangesloten bij de verbeterplannen van de collectieven. 
Deze verbeterplannen bevatten een breed scala aan investeringen, van het volledig herinrichten 
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van een gebied tot de aanschaf van pompen om jaarlijks water op percelen te brengen om tijdelijk 

een plas-dras te creëren. 

Verwacht tijdpad voor openstelling van de investeringen: 

 openstelling 2018 / 2019, openstelling net na de zomer; 
 beschikken voor het eind van het jaar; 
 investering in de winter, voor het weidevogelseizoen in hetzelfde jaar (winter 2019 / 2020). 

 
De fasering is afhankelijk van de voortgang van de optimaliseringsplannen van de collectieven in 
de provincies. 

12. Wat is de opzet voor de uitvoering van de EZ-pilots verduurzaming van de landbouw? 

In de aanpak Weidevogels en in de Kamerbrief  ‘Modernisering en vereenvoudiging van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ heeft de voormalige Staatsecretaris van EZ aangekondigd dat 

landbouwgrond gerelateerde betalingen ‘binnen het toekomstige GLB doelgericht moeten worden 
ingezet op het halen van regio specifieke opgaven rond vergroening en verduurzaming.’ De Pilots 
verduurzaming hebben als doel te testen hoe dit kan. Het inzetten van landbouwgrond gerichte 

GLB betalingen voor maatschappelijke diensten betekent een grote omslag in het GLB. Doelstelling 
van EZ is om met boerenorganisaties (LTO en BoerenNatuur.nl), provincies, andere 
belanghebbenden en ketenpartijen als een bottom up proces landbouwgrond gerelateerde 
activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de regionale verduurzaming van de landbouw. 

BoerenNatuur.nl heeft samen met agrarische collectieven 9 kansrijke pilotvoorstellen ontwikkeld 
als opmaat naar proefprojecten voor een duurzamere landbouw. Meerdere van deze pilotprojecten 
worden doorontwikkeld. Daarnaast wordt samen met de RVO.nl bekeken hoe deze pilots kunnen 
worden ingezet voor het toetsen van uitvoeringsmodaliteiten zoals het gebruik van gecombineerde 
data ter vervanging van fysieke controles.  

 


