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MEEST GESTELDE VRAGEN ANB 2016 – Versie 10-7-2015 

Vanaf 2016 treedt het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer 2016 (ANB 2016) in werking. U bent begin 2015 middels voorlichtingsavonden geïnformeerd 

over de mogelijkheden voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer 2016. Tevens bent u in de gelegenheid gesteld om uw belangstelling voor de verschillende 

leefgebieden in te tekenen. Informatie over de leefgebieden, pakketten en tarieven zijn op de voorlichtingsavonden toegelicht en deze vindt u eveneens op 

de website van de NFW. 

Een nieuw stelsel roept vragen op! NFW stelt voor u een lijst met ‘meest gestelde vragen’ samen. De vragen van de beheerders worden met antwoord op 

onderstaande lijst geplaatst. Aan de hand van vragen uit de praktijk wordt de lijst met vragen en antwoorden samen gesteld. Dit formulier wordt werkende 

weg ingevuld. Heeft u zelf vragen? Mail ze door aan info@noardlikefryskewalden.nl.  Projectleiders en medewerkers van Bureau NFW zullen uw vraag 

proberen te beantwoorden. 

 De datum van beantwoording staat in de eerste kolom. Het kan zijn dat een antwoord later wordt aangevuld of genuanceerd. Dan volgt een nieuw 

antwoord met een nieuwe datum onder het oude antwoord. Als er nog geen antwoord geformuleerd is, wordt daar nog aan gewerkt. 

Contracten 

Datum Vraag Antwoord 

16-06-
2015 

Hoe zit het met nog lopende SNL contracten die doorlopen tot na 
2016? Worden die automatisch omgezet of lopen die hun 
contractduur uit? 

Wanneer iemand een doorlopend contract heeft dat binnen de 
leefgebieden ligt of een min-max overeenkomst op zijn bedrijf heeft 
waarvan een deel van de gronden ook in het nieuwe leefgebied liggen, 
dan kan deze deelnemer zijn contract laten vaststellen, mits hij daarna 
deelneemt aan het collectieve beheer. De exacte voorwaarden van het 
laten vaststellen zijn nog niet bekend.  
Als het doorlopende contract buiten de aangewezen leefgebieden van 
het NBP en de concept gebiedsaanvraag ligt, dan kan het lopende 
contract uitgediend worden onder bijbehorende Europese 
randvoorwaarden, voorschriften, beheereisen en normen. 
Ook als de beheerder zijn doorlopende contract niet wil omzetten naar 
het collectief, zal het lopende contract uitgediend worden onder de 
daarbij gestelde voorwaarden.  
RVO zal een en ander nog toetsen bij de EU.    

16-06-
2015 

Hoe lang is de looptijd van de contracten ANB 2016? Het collectief NFW sluit een contract af met de overheid voor zes jaar. 
Met de deelnemers sluit het collectief een raamcontract voor 6 jaar. De 
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invulling van dat contract kan jaarlijks worden aangepast of verlengd 
vanwege zich wijzigende ecologische omstandigheden. Indien een 
beheerder later start met deelname is de looptijd van zijn raamcontract 
korter. Bijvoorbeeld start deelname 1-1-2017 betekent een 
raamcontract met de duur van 5 jaar. 

16-06-
2015 

Waarom zit er zoveel bijlagen/ informatie bij het beheercontract? Het is een juridisch contract en moet daarom alle informatie bevatten 
die het betreft, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan en er een 
heldere wederzijdse afspraak is gemaakt.  

24-6-
2015 

Welke ontvangen formulieren  “Aanbod ANLB2016 open 
grasland”  (beheercontract) stuur ik retour naar Bureau NFW? 

U gaat akkoord met het aanbod open grasland en heeft geen 
wijzigingen: u stuurt het ondertekende formulier “Beheercontract 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer NFW en beheerder” pagina 1 
t/m 6 (zonder bijlagen) retour. 
U heeft wijzigingen, aanvullingen en/of opmerkingen op het aanbod 
open grasland: u stuurt het ondertekende formulier “Beheercontract 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer NFW en beheerder” pagina 1 
t/m 6 ondertekend retour. Tevens voegt u de kaart(en) bij met hierop 
aangegeven de voorgestelde wijzigingen, aanvullingen en/of 
opmerkingen per perceel. 

 

Organisatie 

16-06-
2015 

Heb je als deelnemer van het collectief een inschrijving nodig bij 
de KVK ?  

Nee. Een deelnemer moet een KVK nummer hebben of een BSN 
(burgerservice) nummer. Dus een KVK is niet per se nodig. 

 Moet een deelnemer agrarisch grondgebruiker zijn en lid bij het 
collectief?  

Ja. Volgens de Brusselse eisen moet het gaan om een “group of 
farmers”. M.a.w. de deelnemer moet lid zijn van het collectief. Door 
middel van deelname, wordt de deelnemer ook automatisch lid van het 
collectief. 

 

Controle 

19-06- Als RVO bij controle tekortkoming constateert, wordt er dan ook Nee, constateringen in het ANLB (=pijler 2) hebben geen gevolgen voor 

de toeslagrechten (doorbelasting in pijler 1). Feit blijft dat elke 
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2015 gekort op toeslagrechten? agrarische ondernemer moet voldoen aan de Goede Landbouwpraktijk 

(Cross Compliance). Voldoe je niet, dan wordt gekort zowel op de 

toeslagrechten (in pijler 1) als op het ANLB (in pijler 2). 

19-06-
2015 

Theoretisch kan RVO zoveel afkeuren dat het collectief het 
uitgekeerde geld niet terug kan betalen. Hoe zijn de 
aansprakelijkheden van de leden geregeld? 

Als we als collectief niet de prestatie leveren die we met de provincie 
zijn overeengekomen en onder de grens van 85% uitkomen, krijgen we 
inderdaad niet uitbetaald. 1 op 1 betekent dit dat de beheerders dan 
ook niet worden uitbetaald (zie beheercontract).  

19-06-
2015 

Er is onduidelijkheid over het controlesysteem. Welke instantie 
voert bijvoorbeeld de areaalmeting uit en wie beslist bij 
onenigheid? 

NFW zal administratief op basis van de eGDI een controle op de 
oppervlakten te doen. Dit om collectief minder risico te lopen. 
Beheerders zijn zelf verantwoordelijk. Bij controle door NFW 
(beheerregisseur of schouw) of nVWA (veld of luchtfoto’s) wordt 
uitbetaald op de geconstateerde oppervlakte.  

19-06-
2015 

Gaan er meerdere controlerende instanties op het erf 
verschijnen (plus de gemeente)? 

Ja, het is niet gelukt om dit landelijk te veranderen. NFW haar 
zelfsturingsystematiek was dat de NFW bij de boer controleert en de 
overheid controleert bij de NFW.  Dit is niet overeind gebleven. NFW 
neemt in leveringsvoorwaarden bij de gebiedsaanvraag op dat nVWA 
zich eerst meldt op kantoor NFW. Controle nVWA blijft. Grote 
verandering is dat de nVWA alleen op de beheereisen controleert. NFW 
controleert zelf op de eisen en aanvullende voorwaarden. Bij dit laatste 
kunnen we de warme benadering toepassen – daar zit onze 
meerwaarde bij de nieuwe systematiek.   

19-06-
2015 

En hoe zit het met opgelegde sancties? Wie gaat verstrekte 
subsidie terugeisen bij geconstateerde onregelmatigheden? 

Sancties worden van het uit te betalen bedrag van de beheerder 
afgetrokken, voordat er wordt uitbetaald. We hoeven dus niets terug te 
eisen.  

10-7-
2015 

Als RVO kortingen oplegt aan het collectief omdat er bij een 
aantal beheerders tekortkomingen worden geconstateerd, kan 
dit dan gevolgen hebben voor alle beheerders van het collectief? 

Nee, door RVO opgelegde kortingen zal NFW alleen doorbelasten aan 
de beheerders die de tekortkomingen hebben veroorzaakt. 

 

Leefgebieden 

19-06- Waarom is het leefgebied in het NBP (Natuur Beheer Plan) 

anders dan de leefgebieden waarop de belangstelling is 

De provincie had alle percelen met bestemming “Natuur” in eerste 

instantie in de leefgebieden staan. Op deze percelen kan geen ANLB 
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2015 ingetekend? worden aangevraagd. Op de leefgebiedenkaart in het NBP zijn deze 

percelen dan ook verwijderd. U treft deze percelen dan ook niet aan in 

uw beheercontract.  

 

Droge dooradering 

19-06-

2015 

Waarom is de kapcyclus opgenomen in de beheereisen? Europa betaalt mee aan het nieuwe agrarisch natuurbeheer en bepaalt 

daarmee ook. De Europese voorwaarde om een beheervergoeding te 

kunnen ontvangen is dat er een activiteit plaatsvindt. Op deze 

activiteiten is de vergoeding gebaseerd. Elke beheerder is vrij om te 

kiezen voor de variant waarbij alleen aan jaarlijks onderhoud wordt 

voldaan met de daarbij horende beheervergoeding. 

19-06-

2015 

Hoe zullen de gemeenten omgaan met singels en wallen die 

buiten het beheer gaan vallen? 

Niet anders dan dat ze nu doen. 

19-06-
2015 

Kunnen degenen die straks geen beheervergoeding ontvagen hun 
gang gaan of zijn zij gehouden aan  ‘beheers’ regels? 

Deze beheerders zullen, gelijk als nu het geval, moeten voldoen aan de 
Boswet. De gemeente/Provincie ziet daar op toe. Dat valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de NFW. NFW heeft geen juridische relatie 
met deze beheerders/ landschapselementen. Uiteraard proberen wij 
hen wel blijvend te informeren over het juiste beheer en proberen we 
gezamenlijk extra beheermiddelen voor deze landschapselementen te 
genereren. 

 

Open Grasland (weidevogels) 

19-6-
2015 

Waarom zijn er kuikenvelden op mijn percelen ingetekend? In de beheerstrategie van het weidevogelbeheer heeft NFW een 
verplichte koppeling opgenomen tussen het pakket legselbeheer en een 
vorm van strokenbeheer. Op deze wijze zorgen we er voor dat 
weidevogelkuikens na het verlaten van het nest op korte afstand in een 
strook met lang gras terecht kunnen komen. Door de dekking van lang 
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gras zijn de kuikens minder goed zichtbaar voor roofvogels. Bovendien 
vinden de kuikens tussen het lange gras meer insecten waar ze van 
leven. 

19-6-
2015 

Kan ik legselbeheer uitvoeren zonder dat er kuikenvelden op mijn 
percelen gerealiseerd moeten worden? 

Op graslandpercelen waar de eerste snede wordt gemaaid, kan dat niet 
vanwege de verplichte koppeling. Maar er zijn twee uitzonderingen: 

- Op graslandpercelen waar de eerste snede wordt afgeweid met 
vee, hoeven geen kuikenvelden gerealiseerd te worden. 

- Op bouwlandpercelen hoeven geen kuikenvelden (grasstroken) 
gerealiseerd te worden. 

22-06-

2015 

Er is legselbeheer ingetekend op een perceel waar snijmais staat. 

Hoe komt het met de kuikenvelden? 

Bij legselbeheer op bouwland hoeven er geen kuikenvelden te worden 

aangelegd. 

22-06-
2015 

Hoe zit het met de toeslag ruige mest? De toeslag ruige mest kan, net als vorig jaar, aangevraagd worden op 
pakketten met uitgesteld maaien en kruidenrijk beheer. U kunt dit dan 
weer doorgeven aan bureau NFW. 

30-6-
2015 

Mogen kruidenrijke randen beweid worden? Beweiding van de beheereenheid is toegestaan wanneer de  
beheereenheid is gelegen langs de randen van een perceel. 

1-7-
2015 

Er is legselbeheer ingetekend op een perceel waar geen 
weidevogels aanwezig zijn, mag ik het legselbeheer op een ander 
perceel intekenen? 

Het legselbeheer is ingetekend op basis van de geregistreerde nesten in 
2014. In de loop van 2016 wordt bekeken waar de weidevogels en 
nesten aanwezig zijn. Het legselbeheer wordt dan opgeheven indien er 
geen broedgevallen aanwezig zijn of wordt juist opnieuw ingetekend als 
er broedgevallen worden geregistreerd op percelen waar geen 
legselbeheer was ingetekend. Het op de kaart verplaatsen van 
legselbeheer heeft dus weinig toegevoegde waarde omdat de situatie 
in 2016 toch opnieuw word bekeken. 

10-7-
2015 

Mag ik sloten dempen en andere grondbewerkingen uitvoeren 
op een graslandperceel met Rustperiode tot in juni? 

Het beheerpakket stelt alleen beperkingen binnen de rustperiode. 
Buiten de rustperiode zijn er geen beperkingen en mogen 
grondbewerkingen dus plaatsvinden.  

10-7-
2015 

Mag ik sloten dempen en andere grondbewerkingen uitvoeren 
op een perceel met Kruidenrijk Weidevogelgrasland? 

Het dempen van een sloot op zich is wel toegestaan maar het grasland 
mag niet bewerkt worden. Veelal zal dit dus niet samengaan. 
Bent u van plan in de komende jaren grondbewerkingen uit te voeren, 
dan adviseren wij nu voor een ander beheerpakket te kiezen. 

10-7- Ik heb een Kruidenrijke Weidevogelgraslandrand Klasse A met 4 In de Kruidenrijke rand moet gedurende de gehele beheerperiode 4 



 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

2015 indicatorsoorten. Wat houd dat in? verschillende plantensoorten aanwezig zijn. De soorten die hiervoor 
mee mogen tellen staan in deze lijst: 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Lijsten-
indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf. Hier staan bijvoorbeeld 
soorten in als Madeliefje, Pinksterbloem, Boterbloem en 
Paardenbloem. In een rand met Klasse B moeten 8 indicatorsoorten 
voorkomen. Kruidenrijke randen die zijn ingetekend op plekken waar 
tot in 2015 verschralingsbeheer werd uitgevoerd, zijn standaard in 
klasse B ondergebracht omdat vrijwel zeker is dat daar wel 8 
indicatorsoorten kunnen worden gevonden. 

10-7-
2015 

Mag ik meerdere keren per beheerseizoen ruige mest uitrijden 
over percelen met een Rustperiode en Kruidenrijk 
Weidevogelgrasland? 

Ja, maar u komt maar één keer in aanmerking door de toeslag voor 
ruige mest.  
Indien u ruige mest uitrijdt over een perceel met het oog op het 
aanvragen van de toeslag voor ruige mest, moet u op dat moment 
voldoen aan de beheereisen en –voorschriften van het toeslagpakket 
Ruige mest. Onder andere: het in één keer toedienen van ruige mest in 
een hoeveelheid tussen 10 en 20 ton per ha. 
Mocht u later in het seizoen voor een tweede keer ruige mest willen 
uitrijden, dan mag dat maar komt dat niet in aanmerking voor het 
toeslagpakket en hoeft u ook niet aan de voorwaarden van dat 
toeslagpakket te voldoen. U mag dan dus minder dan 10 ton of meer 
dan 20 ton per ha uitrijden als u dat zou willen. De beheervoorschriften 
van de beheerpakketten A01 (rustperiode) en A05a (kruidenrijk 
grasland) stellen geen beperkingen aan het aantal mestgiften met ruige 
mest. 

10-7-
2015 

Wat is de breedte van de Kruidenrijke graslandrand  en vanaf 
waar word die gemeten? 

De breedte is ingetekend conform uw afspraak met de beheerregisseur. 
Dit kan een breedte zijn van 2, 3, 4, 5 of 6 meter.  
De Kruidenrijke graslandrand  bevindt zich geheel op het beteelbare 
oppervlak. 

 

Natte dooradering 
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10-7-

2015 

In de aanvullende beheervoorschriften van het pakket Hoog 
Waterpeil staat dat er een schriftelijke toestemming nodig is van 
het Wetterskip. Onderneemt NFW hierop actie of moet de 
beheerder dit zelf regelen? 

NFW treedt in overleg met het Wetterskip en zal de toestemming 
gebundeld aanvragen voor alle betrokken beheerders. 

10-7-
2015 

In de sloten rond onze percelen is al jaren een hoog waterpeil 
ingesteld door het Wetterskip. Kan ik hiervoor nu een 
beheervergoeding krijgen o.b.v. het beheerpakket Hoog 
Waterpeil? 

Nee, de beheervergoeding is alleen van toepassing voor percelen 
waarvoor vrijwillig wordt gekozen voor een peilverhoging en die dus 
verder gaat dan het peilbesluit van het Wetterskip. 

10-7-
2015 

De vergoeding voor een poel of klein historisch water is in de 
beheerovereenkomst (juli) fors lager dan in de intentieverklaring 
(februari). Waarom is dat? 

In eerste instantie was de gedachte om de poelen op daadwerkelijke 
oppervlakte uit te betalen en een tarief per vierkante meter te 
hanteren.  
Dit leidde bij een aantal heel grote poelen tot enorm hoge 
beheervergoedingen. Hiermee ging de balans tussen de bijdrage aan de 
ecologische doelstellingen versus de financiële bijdrage uit het totale 
beschikbare budget mank. Daarop heeft de Algemene 
Ledenvergadering van NFW alsnog de keuze gemaakt om aan te blijven 
sluiten bij het oude systeem van een poel die groter is of gelijk is als 175 
m2. Met een bepaald tarief. Landelijk is dit ook de aangereikte 
werkwijze, die de NFW dus volgt. Dit biedt ook de mogelijkheid om 
vanuit hetzelfde budget meer poelen en landschapselementen te 
financieren. 

10-7-
2015 

Bij de voorintekening afgelopen voorjaar is aangekondigd dat er 
een  voorlichtingsbijeenkomst met alle beheerders van het 
leefgebied natte dooradering zou worden georganiseerd. Vindt 
dit nog plaats? 
 

Ja, na de zomer willen we een bijeenkomst ‘Leren beheren’ organiseren 
voor de deelnemers natte dooradering. 

 

 

Indien u vraag en/of antwoord niet in deze lijst is opgenomen, dan verzoeken wij u uw vraag te mailen naar bureau 

NFW, email info@noardlikefryskewalden.nl  
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