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Het agrarisch natuurbeheer is per 2016 veranderd. Met als doel effectiever en efficiënter 

agrarisch natuurbeheer, nauwere samenwerking in het gebied en lagere 

uitvoeringslasten. Ook zijn agrarische collectieven vanaf 2016 de begunstigden van de 

subsidie. In dit document vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen over het 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit document wordt continu aangevuld. 

 

Wat wordt verstaan onder een agrarisch collectief? 

Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in de vorm van een 

(coöperatieve) vereniging in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs 

en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond in een gebied die zich vrijwillig 

hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  

Het agrarisch collectief kan voor dienstverlening over en weer privaatrechtelijke  

afspraken maken met andere belanghebbende partners in de streek.  

 

Wie nemen er deel aan het collectief en wie bepaalt dit? 

Het collectief bepaalt zelf wie deelneemt in het collectief. Dat hangt onder meer af van de 

vraag welke doelen op grond van het provinciale natuurbeheerplan moeten worden 

gerealiseerd (inclusief de doorwerking van de internationale verplichtingen van Nederland 

op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water). Als de agrariër / 

grondgebruiker daaraan een goede bijdrage kan leveren, dan kan hij een beheercontract 

afsluiten met het collectief.  

 

Waarom zou ik deelnemen aan een collectief? Taken van de overheid worden nu 

bij de boeren gelegd. Wat krijg ik als agrariër hiervoor terug? 

Het agrarisch collectief is in het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

eindbegunstigde van de subsidie. Zonder deelname aan het collectief kan een agrariër / 

grondgebruiker geen subsidie krijgen voor agrarisch  Natuur- en Landschapsbeheer. 

Individuele subsidieaanvragen zijn vanaf 2016 namelijk niet meer mogelijk. De 

werkzaamheden van het collectief moeten zo efficiënt mogelijk worden ingericht zodat er 

zoveel mogelijk subsidiegeld overblijft voor de vergoeding aan de agrariër /  

grondgebruiker. 

 

Wie bepaalt en betaalt de uitvoeringskosten van het agrarisch  

collectief en wie bepaalt dus de uitvoeringsstructuur van het collectief? 

De agrarische collectieven bepalen zelf hun uitvoeringsstructuur. Het voor agrarisch 

natuurbeheer beschikbare bedrag is inclusief organisatie (=uitvoerings) kosten. Dat 

betekent dat de uitvoeringskosten onderdeel zijn van het subsidiebedrag dat het 

agrarisch collectief ontvangt op basis van de ingediende gebiedsaanvraag. Hoe minder 

geld een collectief kwijt is aan uitvoeringskosten, hoe meer geld er overblijft voor het 

uitvoeren van de beheeractiviteiten / maatregelen. Overigens is het percentage dat aan 

de uitvoeringskosten mag worden besteed, aan een ondergrens en een maximum 

gebonden. Door samen te werken, kunnen de uitvoeringskosten omlaag worden 

gebracht.  

 

Wat is de omvang van een collectief (minimaal of maximaal) en waarop is dat 

gebaseerd?  

Het is niet mogelijk om precies aan te geven in welke gebieden per provincie een 

collectief moet functioneren en hoeveel agrarische collectieven er per provincie zouden 

moeten zijn. Wel geldt dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet worden 

toegepast waar dat het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. De regionale 

omstandigheden zijn mede bepalend voor de precieze omvang/grootte van een collectief. 

In zijn algemeenheid is gestreefd naar een per regio/provincie goed afgestemde 

structuur met een beperkt aantal collectieven per provincie. De collectieven hebben 



voldoende schaalgrootte en “omzet” nodig voor een effectieve en efficiënte organisatie 

met een beperkte overhead.  

 

Hebben de collectieven ieder een soort eigen bureautje van uitvoering? 

Elk agrarisch collectief bepaalt zijn eigen organisatiemodel. Het is daarbij uiteraard wel 

verstandig om rekening te houden met een beperking van de kosten van de organisatie 

en de overhead.  

 

Op grond waarvan kunnen we de achterban laten zien wat de voordelen zijn van 

een agrarisch collectief? 

Vanaf 1-1-2016 zijn agrarische collectieven eindbegunstigde van de subsidie en zijn zij in 

dat kader onder andere verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag en de afspraken met 

hun deelnemers. Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering van het beheer, voert 

(interne en veld) controles uit, sanctioneert zo nodig en regelt de betalingen voor de 

deelnemers. Het collectief ontlast de individuen (interactie met de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, RVO.nl) en is nodig voor een versterking van de effectiviteit 

van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  

 

Gebiedsaanvraag 

 

Wanneer kan de subsidieaanvraag worden ingediend en door wie? 

Agrarische collectieven kunnen in de aanvraagperiode voor het ANLb een 

subsidieaanvraag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer indienen bij de provincie. 

Deze subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag genoemd. Collectieven die al een 

lopende gebiedsaanvraag hebben, kunnen voor beheerjaar 2017 ook een uitbreiding van 

deze aanvraag indienen bij de provincie. 

 

Als de provincie de gebiedsaanvraag (gedeeltelijk) afkeurt, wat is dan de te  

volgen werkwijze? 

Het is de bedoeling om via gebiedsprocessen onder regie van de provincie te komen tot 

een “gedeelde ambitie” van alle partijen in het gebied. Op basis van die gedeelde ambitie 

dient het agrarisch collectief een gebiedsaanvraag in. Het verdient aanbeveling daarover 

goed contact te onderhouden met de provincie in verband met de beschikbare financiële 

ruimte en de natuur- en landschapsdoelen in het natuurbeheerplan van de provincie. Zo 

wordt zo veel mogelijk voorkomen dat gebiedsaanvragen (al of niet gedeeltelijk) worden 

afgekeurd.  

 

Kunnen de waterdoelen en de beheermaatregelen voor water onderdeel zijn  

van de gebiedsaanvraag van het collectief? 

Ja, dit kan.  

 

Algemene vragen 

 

Wie zijn de gebiedspartners? Hoe kunnen daarbij dubbele petten worden  

voorkomen? Wat is de verhouding in het overleg met belangensferen van  

gebiedspartners en collectieven voor natuur en landbouw of evt. derden? 

Het is gebiedsafhankelijk wie de partners in het gebied zijn. Vrijwel altijd zijn dit naast de 

provincie en agrarische collectieven natuurorganisaties, Landschapsbeheer / de 

Landschappen, soortenorganisaties, gemeenten en waterschappen. Maar het kunnen ook 

dorpsraden, scholen, heemkundekringen en andere organisaties zijn. Daarnaast zijn 

natuurlijk vaak ook vele vrijwilligers betrokken bij een agrarisch collectief. Een numerieke 

verhouding is dan ook niet bij voorbaat aan te geven.  

 

Lopende het beheerjaar  

  

Hoe om te gaan met wijzigingen in het beheer (14 dagen termijn)?  



14 kalenderdagen voordat de (gewijzigde) activiteit wordt uitgevoerd, moet de activiteit 

opgegeven/opgevoerd zijn (eerder mag natuurlijk ook) in het jaarlijks beheer (EU-eis). 

 

Wat zijn de gevolgen van te laat opgeven van de activiteit?  

Meer dan 14 dagen te laat opgeven heeft tot gevolg dat de gewijzigde activiteit niet meer 

wordt aangepast en dat de wijziging niet meetelt. De eerdere activiteit blijft staan, 

daarop wordt gecontroleerd en daarmee wordt gerekend. 

 

Wanneer wordt het te laat opgeven van de activiteit wel nog meegenomen en 

wat is de korting? 

(periode verlengen) Hoofdregel: 5 werkdagen voor oorspronkelijke beheerdatum 

aangeven, en minimaal verlengen met 14 kalenderdagen na opgave verlenging. Wijziging 

daarna, maar uiterlijk 5 werkdagen voor nieuwe datum = 1% korting per werkdag te 

laat. Wijziging daarna: oorspronkelijke datum/activiteit blijft staan. 

 

Wanneer wordt het te laat opgeven van de activiteit wel nog meegenomen en 

wat is de korting? 

(periode verkorten) Hoofdregel: 14 kalenderdagen voor de nieuwe beheerdatum 

aangeven. Wijziging daarna, maar uiterlijk 5 werkdagen voor nieuwe datum = 1% 

korting per werkdag te laat. Wijziging daarna: oorspronkelijke datum/activiteit blijft 

staan. 

 

Wat zijn de gevolgen als ik de beheermelding te laat doorgeef aan RVO.nl?  

Het te laat doorgeven van een melding betekent 1% korting per werkdag * tarief van de 

beleidsregels van de activiteit. Tot maximaal 14 dagen. Als nog later wordt gemeld, dan 

telt de activiteit niet mee. 

 

Hoe meld ik een wijziging van een activiteit?  

Alle wijzigingen van het jaarlijks beheer moeten via het SCAN-office systeem aan RVO.nl 

doorgegeven worden. Hierbij moet ook de tan-procedure uitgevoerd worden. Het is 

belangrijk om hier de 14 dagen termijn bij in acht te houden. 

 

Wat gebeurt er met percelen die een dubbelclaim hebben? 

Het cumulerende deel wordt voor het tarief van de beleidsregels van de betrokken 

activiteit(en) in mindering gebracht. 

 

Voorbeeld: het perceel is 10 hectare en de cumulatie is 1 hectare. 

Het tarief van de activiteit volgens de beleidsregels is 250 euro 

beheervergoeding zou zijn: 10 * 250 euro = 2500 euro 

korting zal zijn: 1 * 250 euro = 250 euro 

De beheervergoeding zal verlaagd worden met 250 euro.  

 

Als 2 activiteiten op het perceel worden uitgevoerd: 

Het perceel is 10 hectare en de cumulatie is 1 hectare. 

tarief activiteit 1 is 250 euro volgens de beleidsregels 

tarief activiteit 2 is 300 euro volgens de beleidsregels 

 

Beheervergoeding voor het perceel zou zijn:  

(10*250 euro) + (10*300 euro) = 5500 euro 

korting zal zijn : ( 1* 250 euro) + (1* 300 euro) = 550 euro 



De beheervergoeding zal met 550 euro verlaagd worden. 

 

"ik heb een verkeerde melding ( bv. uitrijden ruige mest) naar RVO.nl 

verzonden. Hoe trek ik deze in?"  

Door een bericht naar de meldingenpostbus te sturen. (met eventueel de reden)  Echter 

als bekend is dat er een controle ter plaatse gaat plaatsvinden of als er al een controle is 

geweest en er een afwijking is geconstateerd kan de melding niet meer ingetrokken 

worden. 

 

Moeten de deelnemers van een collectief een gecombineerde opgave doen voor 

de betaling van de ANLb?  

Deelnemers aan het collectief hoeven in de Gecombineerde opgave (GO) geen 

betalingsverzoek te doen voor het ANLb. Let wel: als de deelnemers / beheerders ook 

nog een SNL overeenkomst hebben lopen, moeten ze voor het SNL wel een 

betaalverzoek doen in de GO. 

 

Wat is nu precies ruige stalmest en wat niet?  

Ruige mest is de dikke fractie van mest met stro/hooi erin. Traditioneel is het 

gecomposteerde (gerijpte) rundveemest uit de potstal/mestvaalt; hiervan is de positieve 

bijdrage voor weidevogels vastgesteld. De dikke fractie kan ook vanuit een mestscheider 

komen en duidelijk zichtbaar vermengt zijn met stro/hooi.  

De ruige mest kan ook van paarden, schapen of varkens zijn, pluimveemest is niet 

toegestaan.  

 

Welke gewascode moet in de GDI / GO gebruikt worden als er stroken met 

verschillende gewassen op komen te staan? 

Stroken moeten apart worden ingetekend in de GDI. Per strook moet het gewas 

opgegeven worden wat er daadwerkelijk staat. Als er sprake is van een perceel waarop 

een mengsel van verschillende gewassen staat (dus door elkaar heen gezaaid) dan wordt 

in eerste instantie gevraagd om de gewascode op te geven van het gewas dat 

overwegend aanwezig is. Indien dit niet valt aan te geven, dan bestaat er de nieuwe 

gewascode 1926 Agrarisch Natuurmengsel. Dit is bedoeld voor percelen.  

Voor randen < 20 meter wordt geadviseerd om een van de randencodes uit te zoeken. 

 

Moet er een gewascode opgegeven worden voor een botanische rand in 

grasland? Moet er een gewascode worden opgegeven voor een akkerrand? 

Ja, er moet een gewascode opgegeven worden voor een botanische rand in grasland. 

Dit geldt ook voor een akkerrand. 

 

Graag een overzicht van het aantal GVE per diersoort, in ieder geval voor rund, 

kalf en schaap.  

GVE’s per dier: 

• Stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee jaar, paardachtigen ouder dan zes 

maanden: 1,0 GVE  

• Runderen vanaf zes maanden maar niet ouder dan twee jaar: 0,6 GVE  

• Runderen jonger dan zes maanden: 0,4 GVE  

• Schapen: 0,15 GVE  

• Geiten: 0,15 GVE  

• Fokzeugen > 50 kg: 0,5 GVE  

• Andere varkens: 0,3 GVE  



• Leghennen: 0,014 GVE  

• Overig pluimvee: 0,03 GVE  

 

Als een deelnemer een pakket bomen op landbouwgrond heeft afgesloten, telt 

dit dan nog wel of niet mee met de plaatsingsruimte voor mest?  

Zoals het perceel ingetekend is in 'mijnpercelen' is het bepalend voor de 

mestplaatsingsruimte. Als het gaat om individuele bomen op landbouwgrond, wordt het 

bedrijfsperceel niet verkleind en wordt de omvang van het  totale perceel geteld als 

plaatsingsruimte voor mest.  

 

Wat zijn de consequenties als de Z-fouten (validatiefouten getoond in de SCAN-

ICT) niet zijn opgelost voor 15 mei? Zoals Z12230, Z12231, Z2110 en Z12151. 

Bij de beoordeling van de informatie die met de betalingsaanvraag is geleverd en die bij 

de verantwoording hoort, wordt gekeken naar de fouten die nog open staan. 

Z12230: ligging niet binnen bedrijfsperceel: voor deze fout wordt gekeken naar de 

aangevraagde oppervlakte en de oppervlakte die niet voldoet. De afwijking wordt 

conform de zogenaamde oppervlakte afwijkingen behandeld. In Vo. (EU) nr. 640/2014 

artikel 19 staat beschreven wat de regels zijn. In de presentatie die bij de 

informatiebijeenkomsten in maart 2016 gebruikt is, is dit ook besproken. Deze 

presentatie staat op de SCAN-site, bij de sheet oppervlakte afwijking (2) een voorbeeld 

weergegeven. 

Z12231: bedrijfsperceel niet van deelnemer : het is van belang dat het bedrijfsperceel en 

het regelingsperceel ANLb op deze relatie staan. 

Z2110: ligging bedrijfsperceel niet binnen AAN en  

Z12151: ligging bedrijfsperceel met landschapselement niet buiten AAN 

De oppervlakte die niet voldoet aan deze voorwaarden wordt volgens artikel 19 van Vo. 

(EU) nr. 640/2014 afgehandeld. zie ook weer informatie die in informatiebijeenkomsten 

maart 2016 is besproken. 

 

Uitbreidingsaanvraag 

 

Hoe bereken je als collectief dat je met de uitbreidingsaanvraag binnen het 

openstellingsbudget van de provincie blijft? 

Door de tabellen C2 en C1 uit het formulier ‘uitbreiding gebiedsaanvraag’ van elkaar af 

trekken. Het overgebleven getal moet passen binnen het openstellingsbesluit. 


