
Bijlage B. Gegroepeerde relevante baselines Groene en Blauwe 

diensten  

 

Blok 1 
 
 

Clusters akkers, botanische graslandpercelen en graslanden 
 

Doelen: 

- Ontwikkelen en beheren van soortenrijke graslanden of randen van graslanden op 

gronden die voedselarm worden gemaakt en gehouden. Het betreft graslandvegetaties 

kenmerkend voor de specifieke bodemkundige en hydrologische omstandigheden, zoals 

schraallanden, bloemrijke hooilanden, etc. Deze vegetaties zijn tevens een belangrijk 

leefgebied voor veel insecten, kleinere zoogdieren, e.d. 

- Het aanpassen van de vruchtwisseling op bouwland (minimaal 0,5 ha) zodat de 

doelstellingen ten aanzien van flora en/ of fauna worden verwezenlijkt of het versneld 

verschralen (uitmijnen) van bouwland zodat het geschikt wordt voor natuurontwikkeling. 

 

Baselineverplichtingen zijn:  

 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25, 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen, artikel 71, eerste lid   

 

In aangewezen delen van Limburg: Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, 

Artikel 3.1, onderdeel b in samenhang met bijlage 4, paragraaf 4, onderdeel D, E en F(De 

verplichting om op gronden met een hellingspercentage van 2% of meer én een 

hellingslengte van meer dan 50 meter de voorgeschreven handelingen te verrichten om 

erosie te voorkomen.  Het verbod om op elk perceel land- en tuinbouwgrond met een 

hellingspercentage van 18% of meer anders dan als grasland te gebruiken.) 

   

 
 

Blok 2  

 

 Cluster (weide)vogelgraslanden 
 

Doel: 

Ontwikkelen en beheren van weidevogelpopulaties op graslanden en akkers door in het 

landbouwkundige management specifieke voorzieningen te treffen waardoor deze 

populaties kunnen broeden, opgroeien en overleven. Daarvoor worden delen van de 

percelen later gemaaid en geoogst dan de rest en worden specifieke maatregelen 

genomen door beweiden vroeg in het voorjaar en door toepassen van ruige mest. 

  

Baselineverplichtingen zijn:  



 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25 en 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Activiteitenbesluit, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a  

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 71, eerste lid 

 Wet natuurbescherming, artikel 3.1 

 

Blok 3 
 

Nestbescherming 

 
Doel:  

Optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden en nestbescherming. 
 
Baselineverplichting is:  

 Wet natuurbescherming, artikel 3.1 

 

 
 

Blok 4 
 

Clusters botanische graslandpercelen en graslandranden 

 
Doel: 

Ontwikkelen en beheren van soortenrijke graslanden of randen van graslanden op 

gronden die voedselarm worden gemaakt en gehouden. Het betreft graslandvegetaties 

kenmerkend voor de specifieke bodemkundige en hydrologische omstandigheden, zoals 

schraallanden, bloemrijke hooilanden, etc. Deze vegetaties zijn tevens een belangrijk 

leefgebied voor veel insecten, kleinere zoogdieren, e.d. 

 

Baselineverplichtingen zijn: 

 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25, 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a  

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 71, eerste lid 

  
 

Blok 5 - 6 



 

Clusters akkers en akkerranden 
 

Doel: 

Ontwikkelen en beheren van soortenrijke akkers met fauna en flora doelstellingen. Het 

treffen van specifieke voorzieningen, zoals inzaai van specifieke mengsels. 

 

Baselineverplichtingen zijn:  

 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25, 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen, artikel 71, eerste lid 

 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, Artikel 3.1, onderdeel b in 

samenhang met bijlage 4, paragraaf 5 (het verbod om gewasresten op bouwland na 

de oogst te verbranden zonder vergunning van het College van Burgemeester en 

Wethouders)     

 

Provincies Friesland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland: de verplichting haarden van 

akkerdistel te verwijderen voordat zij tot bloei komen (provinciale 

(akker)distelverordening). 

 

In aangewezen delen van Limburg: Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, 

Artikel 3.1, onderdeel b in samenhang met bijlage 4, paragraaf 4, onderdeel D, E en F 

(de verplichting om op gronden met een hellingspercentage van 2% of meer én een 

hellingslengte van meer dan 50 meter de voorgeschreven handelingen te verrichten om 

erosie te voorkomen.  Het verbod om op elk perceel land- en tuinbouwgrond met een 

hellingspercentage van 18% of meer anders dan als grasland te gebruiken).  

 

 

 
 

Blok 7 
 

Clusters opgaande begroeiing, ruigten en randen en struweel 
 

Doel: 

Het ecologisch inrichten/beheren van opgaande begroeiing, ruigte en randen en struweel 

op zodanige wijze dat doelstellingen ten aanzien van flora, fauna en landschap worden 

verwezenlijkt. 

 

Baselineverplichtingen zijn: 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen, artikel 71, eerste lid  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 



 de artikelen 4.2 en 4.3, eerste en  tweede lid, van de Wet natuurbescherming en de 

in voorkomend geval krachtens artikel 4.3, derde lid Wet natuurbescherming gestelde 

regels  

 

Aanvullende baselineverplichtingen voor (riet)zomen zijn: 

 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 

In aangewezen delen van Limburg: Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, 

Artikel 3.1, onderdeel b in samenhang met bijlage 4, paragraaf 4, onderdeel C (het 

verbod op het gebruik van een perceel met een hellingspercentage van 2% of meer voor 

de fruitteelt, tenzij onder toepassing van specifieke voorschriften).  

 

 
Blok 8 - vervallen 

 
 

Blok 9 

 

Cluster blauwe diensten op landbouwgronden 
 
Doelen: 

- Door gericht waterbeheer overtollig water te bergen op landbouwgrond of realiseren 

optimaal peilbeheer  

- Door gericht waterbeheer waterkwaliteit verbeteren en versterken van natuurlijk 

karakter en biotoop van de watergangen 

- Beperken/voorkomen af- en uitspoeling nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 

naar grond- en oppervlaktewater 

 

Baselineverplichtingen zijn: 

 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a  

 Wet gewasbeschermingsmiddelen, artikel 71, eerste lid 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 

 

 



Blok 10 

 

Cluster bedrijfsysteem 
 
Doel: 

Gesloten circuit voor zowel diervoeder als dierlijke mest; er wordt op bedrijfsniveau geen 

externe toelevering meer toegestaan van mineralen in de vorm van voer, (kunst)mest en 

bestrijdingsmiddelen.  

 

Baselineverplichtingen zijn: 
 Besluit gebruik meststoffen, artikel 4  

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel a en b, 9 en 10 van de Meststoffenwet en 

de artikelen 24, 25, 27 en 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,  Artikel 7 in 

samenhang met de artikelen 8 onderdeel c, 11 en 12, vierde en vijfde lid van de 

Meststoffenwet en de artikelen 30 t/m 35 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:85 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81.  

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 2a 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 71, eerste lid 

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:78 in samenhang met artikel 3:83  

 Activiteitenbesluit milieubeheer, Artikel 3:79 in samenhang met de artikelen 3:80 en 

3:81 


