Waarom staat er negatief
bedrag op mijn specificatie en
staat er bij het totaalbedrag ‘te
betalen’?

In feite heeft u een creditnota ontvangen van het
bedrag dat u tegoed heeft van ons. Vandaar dat er een
minteken (-) voor het bedrag staat, en dat er bij het
totaalbedrag ‘te betalen’ staat.
Het bedrag dat op de specificatie staat wordt dus via
ons naar u overgemaakt.

Er ontbreekt beheer dat ik op
dit moment uitvoer / er staat
beheer tussen dat ik niet meer
uitvoer. Hoe kan dit?

De uitbetaling gaat over het beheer dat is uitgevoerd
in 2019. Beheervergoedingen worden altijd achteraf
uitbetaald in de eerste maanden van het volgende
beheerjaar. Het kan zijn dat uw beheer is gewijzigd
met ingang van 1 januari 2020. U ontvangt de
beheervergoeding voor het beheer dat u in 2020
uitvoert dus pas in de eerste maanden van 2021.

Is het afgesproken beheer in
het contract onveranderd?

Dit kan veranderd zijn. Het is ten alle tijden mogelijk
dat wijzigingen in oppervlaktes plaatsvinden n.a.v. de
voorwaardelijke beleidskaders.
NB: dit valt onder artikel 1 in de algemene
voorwaarden behorend bij de beheerovereenkomst:
“De verplichtingen uit de beschikking op de
gebiedsaanvraag, de provinciale subsidieverordening
of subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016
en aanverwante Europese wetgeving zijn van
toepassing op dit beheercontract.”

Waar kan het aan liggen dat het
uitbetaalde beheer anders is
dan vorig jaar en/of voorgaande
jaren?

Allereerst is het goed om scherp te hebben dat de
uitbetaling alleen het beheer betreft dat tussen 1
januari 2019 en 31 december 2019 is uitgevoerd.
Ten tweede is de regeling agrarisch natuur- en
landschapsbeheer een landelijke regeling met
provinciale gelden én Europese gelden. De regeling is
onderhevig aan verschillende soorten wetgeving en
bijbehorend kaartmateriaal. Elke beheereenheid dient
hier binnen te passen. Het zijn teveel toetsingskaders
om op te noemen maar hieronder de meest
voorkomende aanpassingen in de intekening op kaart
van ons ANLb beheer:
•

De intekening dient exact de werkelijke situatie
weer te geven in het veld. Dit is niet altijd goed te
zien op de luchtfoto’s die wij hebben. Het heeft ons
en u veel werk in met name de perceelsregistratie
van RVO gekost om dit zo correct mogelijk weer te
geven. Door de koppeling van ons systeem met dat
van RVO hebben wij het vervolgens uit de
perceelsregistratie van RVO kunnen kopiëren.
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•

Elke beheereenheid dient exact te corresponderen
met een bedrijfsperceel in RVO. Qua ligging,
oppervlakte en gewascode. Uw perceelsregistratie
bij RVO is hiervoor leidend en kan tot
aanpassingen in ons systeem hebben geleid.

In alle gevallen hebben wij gekeken hoe we het beheer
zo volledig en correct mogelijk ingetekend kregen.
Aanpassingen naar beneden hebben namelijk niet
alleen gevolgen voor u maar ook direct voor het hele
collectief.
Kan ik nog invloed uitoefenen
op het uitbetaalde beheer?

Nee, u kunt niets meer doen voor het uitbetaalde
beheer 2019.

Kan ik een kaart/overzicht
krijgen van het vastgestelde
beheer in 2019?

Meer informatie over uw ANLb-overeenkomst en
actuele beheer kunt u, op ieder moment, zelf inzien op
www.mijnboerennatuur.nl
Met behulp van een interactieve kaart kunt u zien waar
uw ANLb-percelen/elementen liggen en wat de
oppervlakte/lengte is. U kunt per beheereenheid zien
welk beheerpakket erop ligt, hoe lang de afspraken
over dit beheer lopen en wat de beheervoorwaarden
zijn.
KLIK HIER om de handleiding te openen voor ANLbdeelnemers van Mijnboerennatuur.nl
NB: een alternatieve wijze om de actuele situatie van
het beheer te bekijken is in uw eigen
perceelsregistratie van RVO. Dat doet u door de
kaartlaag ‘regelingspercelen ANLb’ aan te zetten:
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Ik heb vragen over wat ik zie in
www.mijnboerennatuur.nl. Tot
wie moet ik mij wenden?

In de handleiding voor deelnemers staat uiteengezet
hoe www.mijnboerennatuur.nl werkt.

Ik doe mee met het ANLb vanaf
1 januari 2020. Ontvang ik nu
ook een beheervergoeding?

Nee, want genoemde uitbetaling gaat over het beheer
dat is uitgevoerd in 2019. Deze uitbetaling is dus niet
voor deelnemers die m.i.v. 1 januari 2020 zijn
toegetreden tot het ANLb, of nieuw beheer van
bestaande deelnemers dat is toegevoegd m.i.v. 1
januari 2020.

Mocht u er toch niet uitkomen of hebt u
vragen/opmerkingen over het ingetekende beheer,
dan kunt u zich het beste tot uw veldmedewerker
wenden.

Beheervergoedingen worden altijd achteraf uitbetaald
in de eerste maanden van het volgende beheerjaar.
ANLb deelnemers die eind vorig jaar afspraken hebben
gemaakt over deelname m.i.v. 1 januari 2020
ontvangen dus pas in de eerste maanden van 2021 de
beheervergoeding voor het beheer dat ze in 2020
hebben uitgevoerd.
Wat kan ik in 2020 verwachten
qua deelnemerbegeleiding en
activiteiten van Natuurrijk
Limburg?

We gaan weer zoveel mogelijk met groepen
deelnemers (per type beheer en regio) het veld in om
naar het beheer te kijken en samen na te denken over
verbeterpunten voor nog meer ecologisch resultaat en
– niet te vergeten - meer betrokkenheid en
enthousiasme van de beheerder en omgeving. Dit jaar
worden veel van deze bijeenkomsten iets breder
getrokken naar ‘gebiedsbijeenkomsten’, waarbij
andere lokale partijen aansluiten om steeds meer
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samen op te trekken om onze doelen te halen. U krijgt
hiervoor persoonlijke uitnodigingen.
Hebt u tussendoor twijfels of vragen over uw beheer?
Neem dan direct contact op met uw veldmedewerker.
Het einde is in zicht voor de zesjarige ANLbbeheerperiode; 2021 is het laatste jaar. Daarom zijn
we sinds vorig jaar bezig met het labelen van beheer
voor het (te verwachten maar nog niet bevestigde)
vervolg op het ANLb-stelsel. Sommige deelnemers
krijgen daarom nu van hun veldmedewerker te horen
dat er nog e.e.a. dient te gebeuren aan de kwaliteit
van hun beheer, willen ze in aanmerking komen voor
een vervolg op hun beheerovereenkomst. Enkele
deelnemers wordt nu ook al verteld dat hun beheer
niet voldoet aan de minimale voorwaarden, en dat het
zeer waarschijnlijk is dat ze na 2021 niet meer in
aanmerking komen voor een vervolg van hun ANLbbeheerovereenkomst. Gelukkig zien wij echter dat de
meeste deelnemers hele goede stappen hebben gezet
de afgelopen jaren naar een verbetering in de kwaliteit
van hun beheer(elementen) en daarmee het streven
van ons collectief om meer ecologisch resultaat
mogelijk te maken met natuur- en landschapsbeheer.
Deze deelnemers krijgen van hun veldmedewerker te
horen dat ze wat ons betreft groen licht krijgen voor
een vervolg op hun beheerovereenkomst na 2021. Wij
kunnen echter geen garantie geven dat er een vervolg
op het ANLb komt, daarvoor zijn wij afhankelijk van de
overheid, en met name van provincie Limburg.
We willen met z’n allen een mooi product opleveren
(natuur, landschap, biodiversiteit, een duurzame
landbouw, etc.) en verwachten van elke agrariër en
particulier een goede inzet. We werken met plezier aan
een mooier Limburg door o.a. de uitvoering van het
ANLb.
… en iedereen mag dit weten! Ziet u iets moois op uw
beheerpercelen? Deel dit dan gerust via onze Facebook
pagina of tag ons op Twitter (@NatuurrijkLB). Of stuur
een e-mail naar info@natuurrijklimburg.nl.
Is er al meer bekend over een
vervolg van het ANLb na 2021?

Op 31 december 2021 eindigen alle ANLbbeheerovereenkomsten. We zijn in gesprek met
provincie Limburg over hoe dit eventuele vervolg eruit
gaat zien, maar uiteindelijk is het de provincie die
hierover beslist. Met name hun beschikbare budget is
een politiek discussiepunt, en kan gevolgen hebben
voor het geheel of bepaalde typen beheer. Natuurrijk
Limburg voert deze discussie met provincie Limburg op
ecologische waarde van het beheer, waar we de
afgelopen jaren ons volledig voor ingezet hebben.
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