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Roosendaal, 10 november 2015

Betreft
: Overgang beheercontract akkerranden Waterschap Rivierenland naar ANLB2016
Onze referentie : Brief Rivierenland versie 20151102
Uw kenmerk :
Geachte heer/mevrouw,
In het afgelopen jaar heeft u deelgenomen aan de Akkerranden stimuleringsregeling van Waterschap
Rivierenland. Via deze brief willen wij u informeren over het voortzetten van uw akkerrandenbeheer vanaf
2016.

De gebiedscoördinator heeft op 17 november een zitdag van 10.00-15.00u. U kunt hier terecht
met uw vragen op de onderstaande locatie:
 De Koppelpaarden, Oude Kerkstraat 1 in Dussen

Nieuw subsidiestelsel
Per 1 januari 2016 treedt er een nieuw stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking. Het
door de 6 Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) in West-Brabant gevormde collectief ANB West-Brabant
wordt dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe subsidiestelsel. ANB West-Brabant wordt
ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch waterbeheer. Dit heeft consequenties voor de
uitvoering van de Akkerranden stimuleringsregeling van het Waterschap. Het Waterschap blijft de
akkerranden mee financieren, maar de hele uitvoering van de regeling (werven en contracteren
deelnemers, toezicht en uitbetalen vergoedingen) zal vanaf 2016 door ons collectief worden gedaan. Vanuit
het ANB West-Brabant zijn de gebiedscoördinatoren aanspreekpunt voor de deelnemers. Voor het gebied
Alm en Biesbosch bij Waterschap Rivierenland is gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar het
aanspreekpunt.
Subsidiebeschikking provincie Noord-Brabant
Om het ANB2016 te kunnen uitvoeren heeft ANB West-Brabant een subsidie aangevraagd bij de Provincie
Noord-Brabant. Inmiddels heeft ons collectief de subsidiebeschikking van de provincie ontvangen en
kunnen wij de volgende stap zetten om te komen tot definitieve contracten met u als deelnemer. Om een
contract te kunnen sluiten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze worden hieronder
beschreven.
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Voorwaarden voor deelname aan ANB2016
1. U moet bekend zijn bij RVO
Iedere deelnemer moet bekend zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt voor
ondernemers maar ook voor particulieren die deelnemen aan het ANLB2016. Bent u nog niet bekend bij
RVO, dan moet u zich laten registeren. Onze gebiedscoördinatoren kunnen u hiervoor van advies voorzien.
2. Perceelregistratie
Alle percelen waarmee u deel wil nemen aan ANLB2016 moeten in de perceelregistratie aan u gekoppeld
zijn. Indien dit nog niet het geval is, dient u zelf via ‘mijn RVO‘ hiervoor zorg te dragen.
3. Uw gegevens moeten correct bekend zijn bij ons Collectief.
Uw gegevens zijn ontleend uit de informatie die wij van Waterschap Rivierenland hebben ontvangen. Het
kan zijn dat niet alle gegevens bij ons bekend zijn en indien dit het geval is zal u gevraagd worden de
ontbrekende informatie alsnog te leveren. Tevens willen wij u vragen eventuele correcties op de bij ons
bekende informatie door te geven. Dit kan plaatsvinden in het contact dat u met de gebiedscoördinator
heeft of op basis van de aan u toegestuurde informatie.
4. Lidmaatschap van het Collectief.
Aan de deelname aan ANLB2016 is de voorwaarde verbonden dat u lid moet zijn van ANB West-Brabant.
Deze voorwaarde geldt landelijk. Lid worden van het collectief gaat automatisch door het aangaan van een
beheercontract. Het lidmaatschap kost € 25.- per kalenderjaar. Wanneer u echter tevens lid bent of wordt
van de Agrarische Natuur Vereniging in uw gebied, krijgt u 100% reductie op de contributie van ons
collectief. In de info bijlage kunt u lezen wat de voordelen van dit gecombineerde lidmaatschap voor u
kunnen zijn.

Beheereisen en vergoedingen
De beheereisen van de akkerrandenpakketten zijn bijgevoegd. De beheereisen blijven grotendeels
hetzelfde als in 2015. Wijziging is dat in de nieuwe regeling langs B- en C-waterlopen gekozen kan worden
voor 4 m óf 3 m brede randen.
Voor de vergoeding voor bouwlandranden wordt onderscheid gemaakt tussen de EA-plichtige bedrijven en
niet EA-plichtige bedrijven in het kader van pijler 1 van het GLB. . De vergoeding voor EA-plichtige bedrijven
voor 2016 wordt verhoogd van 28 cent naar 34 cent per strekkende meter akkerrand van 4 m breed (€
857,- per hectare). Deze bedrijven kunnen er voor kiezen om hun akkerranden in de vergroening in te
brengen als zogenaamde ‘onbeheerde rand’. De beheervergoeding voor niet-EA-plichtige bedrijven voor
2016 wordt verhoogd van 70 cent naar 78cent per strekkende meter akkerrand van 4 m breed (€ 1.953,per hectare).
Aanbieding nieuw beheercontract vanaf 2016
Bij deze biedt ANB West-Brabant u op basis van uw oude contract een nieuw beheercontract voor de
komende zes jaar (2016-2021)aan. Uw nieuwe beheercontract is bijgevoegd. Hierbij is de actuele situatie
met akkerranden op uw bedrijf weergegeven. Mochten er wijzigingen zijn dan verzoeken wij u dat op het
beheercontract en op de kaart aan te geven. Wilt u uw 4 m brede akkerranden langs B- of C-watergangen
wijzigen naar 3 m brede randen, geef dat dan s.v.p. ook duidelijk aan op uw beheercontract en op de kaart.
Onder voorbehoud dat bij de toetsing door RVO geen grote “fouten” in de ingetekende elementen naar
voren komen, is het beschikbare budget voor de regeling toereikend om de huidige akkerranden voort te
kunnen zetten. Mocht u willen uitbreiden dan kunt u dat in het contract en op de kaart aangeven.
Toewijzing is echter pas mogelijk als bij andere deelnemers akkerranden afvallen. Gelieve het
ondertekende beheercontract met kaart(en) voor 20 november 2015 te retourneren naar uw
gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar. Indien wij op 22 november 2015 geen reactie van u hebben
ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u niet meer deel wilt nemen. In dit geval zal het budget voor andere
deelnemers beschikbaar komen.
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Voor de goede orde kan ik u nog mede delen dat de uitbetaling van de beheervergoeding voor 2015 door
Waterschap Rivierenland in januari 2016 zal plaatsvinden.
Uitbetaling en controle nieuw contract
ANB West-Brabant is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitbetaling en de controle op de naleving van de
beheereisen en algemene beheervoorschriften. Op de website van ANB West-Brabant vind u meer
informatie over deze onderwerpen.
Website www.anbbrabant.nl
In Brabant zijn vier collectieven werkzaam. Drie collectieven zijn bezig gezamenlijk een website in te richten
waarin zij informatie beschikbaar stellen aan deelnemers en geïnteresseerden. Op deze website zijn tevens
een aantal documenten te vinden die ook als bijlage bij de beheercontracten horen. Op deze manier is deze
informatie altijd actueel en beschikbaar voor alle deelnemers.
Hopend op een vruchtbare samenwerking
Met vriendelijke groet,
Namens ANB West-Brabant,

J.J.P. van Schie
voorzitter

Bijlagen:

Info ANB West-Brabant
Beheercontract incl. kaart(en) en beheerpakket(ten)
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