Bijlage C. Definities en afkortingen
De Catalogus hanteert de volgende termen met bijbehorende definitie:
Activiteiten

Iedere vorm van menselijk handelen of het nalaten daarvan.

Aanleg

Inrichtingswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een
terrein geschikt te maken voor een groenblauwe dienst.

Base-line

Basis niveau van relevante wettelijke regels en bepalingen
waarboven betalingen in het kader van agromilieu-verbintenissen
mogen worden gedaan. De baseline bestaat uit EU wet- en
regelgeving, nationale wet- en regelgeving.

Beheereenheid

Perceel, deel van perceel, landschapselement, waterloop waarop
een beheeractiviteit wordt uitgevoerd.

Bestek

De omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de van
toepassing zijn de administratieve, juridische en technische
bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Het vormt de
basis voor de prijsvorming van het uit te voeren werk.

Catalogus
GroenblauweDiensten

Een tool waarmee overheden een regeling voor groenblauwe
diensten kunnen ontwikkelen op het gebied van aanleg en beheer
van natuur, landschap, water, recreatie en cultuurhistorie.

Cluster

Een cluster is een ruimtelijk afgebakende eenheid. Per cluster zijn
activiteiten, gebruiksbepalingen en voorschriften opgenomen
waarmee een beheerdoelstelling kan worden behaald. De
beschrijving van het cluster bevat voor aanleg, onderhoud en de
inzet van grond de verwijzing naar de vergoedingsgrondslag en het
desbetreffende onderdeel van de vergoedingsdifferentiatie
(bijlagen E en M).

Cross Compliance

is een element van het GLB. Het koppelt de meeste GLBbetalingen aan de inachtneming van regels in verband met het
milieu, de volksgezondheid, de gezondheid van dieren en planten
en het dierenwelzijn, en aan het in goede landbouwen
milieuconditie houden van landbouwgrond (vooral wanneer die niet
meer wordt gebruikt voor productie). Deze regels zijn vermeld in
de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE) en in de
normen voor een goede landbouw- en milieuconditie (GLMC).
Indien een landbouwer die eisen en normen niet in acht neemt,
kunnen zijn GLB-betalingen worden gekort of – in extreme
gevallen – ingetrokken. Bovendien kan hij niet alleen wegens de
randvoorwaarden, maar ook krachtens de betrokken richtlijnen en
verordeningen worden bestraft.

Derogatiebedrijven

In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op
grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten.
Overmatig gebruik van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het
milieu. Daarom zijn er gebruiksnormen vastgesteld die de
maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven.
Derogatiebedrijven zijn agrarische bedrijven die vooral grasland in
gebruik hebben, en die, als ze voldoen aan alle voorwaarden voor
derogatie (zie website RVO), met een hogere gebruiksnorm voor
stikstof uit graasdierenmest kunnen rekenen. Nederland heeft
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voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen
(2012/291/EU).
Dienstverlener

Agrarisch ondernemer, particulier, terreinbeherende organisaties

Digitale applicatie
Groenblauwe Diensten

Internet applicatie waarmee een Groenblauwe Dienst kan worden
samengesteld. Het systeem zorgt ervoor dat onlogische
combinaties niet mogelijk zijn. Automatisch worden alle stappen
die nodig zijn om een Groenblauwe Dienst samen te stellen
doorlopen.

Gebruiksbepaling

Combinatie van vereisten die aan het landbouwkundig gebruik
wordt gesteld en als zodanig de primaire landbouwkundige
productie beperkt en opbrengstderving tot gevolg heeft, waarvoor
wordt gecompenseerd.

Groenblauwe dienst

Bovenwettelijke activiteiten gericht op realisatie van
maatschappelijke wensen op terreinen als natuur, landschap,
waterbeheer en recreatief medegebruik, waarvoor een
kostendekkende vergoeding wordt gegeven. Deze activiteiten zijn
vrijwillig, dus niet wettelijk verplicht. Middels groenblauwe
diensten wordt gewerkt aan de verfraaiing van het landschap, met
meer ecologie, meer behoud van cultuurhistorie en meer
belevingswaarden van het agrarische en natuurlijke buitengebied

Index Natuur en
landschap

Dit is een landelijke uniforme en sterk gestandaardiseerde
“natuurtaal”. In de Index worden drie niveaus onderscheiden: de
natuurtypen voor de sturing, de natuurbeheertypen voor de
operationele aansturing van het beheer, en beheervoorschriften
(pakketten) als instrument om de doelen te bereiken
(maatregelen)

Onderhoud

Beheerwerkzaamheden in het kader van een groenblauwe dienst

Pakketten

Deze term wordt gebruikt bij het Agrarisch natuur en
landschapsbeheer (ANLB2016). Door het clusteren van activiteiten
uit de Catalogus worden pakketten voor Agrarisch natuur en
landschapsbeheer gevormd. Deze pakketten kunnen door het
agrarisch collectief gebruikt worden voor afspraken met
beheerders van landbouwgrond. Het is een hulpmiddel voor het
beschrijven van maatregelen om het doel te bereiken komen en
voor het berekenen van kosten.

POP 3

Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020
(http://www.toekomstglb.nl/pop)

Regelingseigenaar

Een overheid (provincie, gemeente, waterschap) stelt een regeling
Groenblauwe diensten op basis waarvan groenblauwe diensten
kunnen worden vergoed. De overheid is dan “eigenaar” van de
regeling.

Transactiekosten

De met het laten plaatsvinden van de transactie gemoeide kosten
die niet rechtstreeks zijn te rekenen tot de uitvoeringskosten van
de verbintenis waarop zij betrekking hebben.

Vereisten of Voorschrift Regel die zegt wat je mag/moet doen of niet mag/moet doen,
waarop de vergoeding is gebaseerd en waaraan vervolgens wordt
getoetst.
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Vergoeding

Bedrag dat de dienstverlener ontvangt voor het uitvoeren van de
groenblauwe diensten

Vrager/Initiatiefnemer

overheden (Rijk, provincie, waterschap, gemeenten) in de rol van
regelingseigenaar/ initiatiefnemer tot dienstverlening

Waardedaling grond

Indien permanente functieverandering plaats vindt van
landbouwgrond naar bijvoorbeeld natuur daalt de economische
waarde van de grond.

Werkzaamheden

aanleg- en onderhoudsactiviteiten zoals beschreven per cluster
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Afkortingen

AGV
ANLb 2016
ASG
BBPR
CAO
CBL
ds
EHS
EOGFL
EU
GLB
GLMC
GS
gve
IPO
K
KNMI
KVEM
KWIN
LEI
MINAS
N
NPK
NVV
P
PAV
PB
PCBL
POP
PPO
PR
PRI
RVO
SNL
WOG
WUR

Akkerbouw Groenteteelt in de Vollegrond
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2016
Animal Science Group onderdeel van WUR (voorheen PR), momenteel Livestock
Science
Bedrijfsbegrotings programma rundvee
Collectieve Arbeids Overeenkomst
Commissie Beheer Landbouwgronden
droge stof
Ecologische Hoofd Structuur
Europese Orientatie en Garantie Fonds Landbouw
Europese Unie
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Goede Landbouw- en Milieu Condities
Gedeputeerde Staten
groot vee-eenheid
Interprovinciaal Overleg
Kali
Koninklijke Nederlands Meetkundig Instituut
Kilo Voeder Eenheid Melk
Kwantitatieve Informatie
Landbouw Economisch Instituut
Mineralen afgifte systeem
Stikstof
Stikstof, Fosfaat en Kali
Normen Voor de Voedervoorziening
Fosfaat
Proefstation Akkerbouw en Vollegronds groenteteelt
Programma Beheer
Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden
Platteland Ontwikkelings Programma
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
Praktijkonderzoek Rundveehouderij
Plant Research International
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen)
Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer
Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen
Wageningen University & Research
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