BEHEERJAAR 2018
‘Op weg naar vereenvoudiging’
23, 27 en 30 oktober 2017
Gerard van Drooge, BoerenNatuur.nl
Peter van de Boel, Rvo.nl

Programma
13.00 uur: ANLB 2018, wat verandert er?
- Verordening, Koppeltabel & NBP

13.45 uur: PAUZE
14.00 uur De praktijk
- Pakketten, meldingen

15.00 uur: Overige zaken & Vragenronde
15.30 uur: Einde

Pakketten 2018
• Nieuwe pakketten Categorie Water
-

Water Bergen (op kruidenrijk grasland): 38
 Combinatie BA 16 (vrije toegang water), BA 17 (1 x per jaar maaien/afvoeren) +
BA19 (aanwezigheid indicatorsoorten)
 Alleen op grasland in door Waterschap aangewezen gebieden
 Tarief: € 1765,05/ha

-

Bodemverbetering (op gras- en bouwland): 39





Op kruidenrijk grasland met verplicht ruige stalmest (combinatie BA 6, 7, 17 en 19)
Op bouwland met verplicht opbrengen en onderploegen van ruige stalmest of
gewasresten incl stro & groenbemesters ( BA 6 of BA 30)
Alleen in door Waterschap aangewezen gebieden
Tarief: 39 a (op grasland):
€ 1.791,97 /ha
b (op bouwland met ruige stalmest)
€ 594,48 /ha
c (op bouwland met gewasresten)
€ 455,76 /ha

Pakketten 2018
• Nieuwe pakketvarianten
-

Pakket 4 Legselbeheer






-

BA 5 (zoeken en beschermen nesten) is aangepast;
Kuikenveld (grote nestenclave) onderdeel van BA 5
Voordeel 1: startdatum rustperiode kuikenveld melden binnen 5 werkdagen na start rustperiode
Voordeel 2: geen ICT ingrepen nodig voor koppeling tussen 2a en 4
Tarief 4d (nestbescherming + 2 weken kuikenveld):
€ 470,82 /ha

Pakket 12 Duurzaam Slootbeheer





Toegevoegd pakketvarianten d en e
Pakket d: baggeren in combinatie met ecologisch slootschonen
Pakket e: baggeren in combinatie met ecologisch slootschonen krabbenscheervegetatie
Tarief: 12 d:
€ 0,30 / m1
e:
€ 0,25 / m1

Pakketten 2018
• Nieuwe pakketvarianten
-

Pakket 19 Kruidenrijke Akkerranden






Toegevoegd pakketvarianten h en i (alleen in Categorie Water)
19h: kruidenrijke akkerrand van 15 juli tot 1 oktober op perceel met tuinbouwgewassen
19 i : kruidenrijke akkerrand van 1 november tot 15 juni op perceel met bolgewassen
Pakketten h en i alleen toegestaan in door waterschap aangewezen gebieden
Tarief: gelijk aan overige varianten in pakket 19



Op Klei:
Op Zand:

€ 3.036,46/ha
€ 2.415,18/ha

Bestaande pakketten
•

Algemeen
-

-

•

Rustperiode houdt ook in geen beweiding en geen slootschonen
Verbod op beweiding bij pakketten 5, 10,11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 30, 31 verplaatst van
beheereis naar beheervoorschrift.
Bij BA 22 (snoeien) en BA 23 (schonen/maaien) is periode waarbinnen gewerkt mag worden
verplaatst van beheereis naar beheervoorschrift.
Geen effect op contract/afspraken met beheerder.

Per pakket
-

-

Pakket 6 Extensief beweid grasland: GVE-norm: lammeren tellen ook mee voor 0,15 GVE. Via
Provincies wordt gewerkt aan oplossing voor beheerjaar 2019
Pakket 15 Wintervoedselakker: bij geschikt vanggewas toegevoegd: op basis van de lijst
‘erkende vanggewassen vergroening pijler 1’
Pakket 16 Vogelakker: nog discussie met RvO over het toestaan van eerder ploegen halverwege
en/of aan eind van 6-jarige contractperiode op zware klei
Pakketten 15, 16, 17, 18, 19 Aanwezigheid gewassen standaard op 1 juni in plaats van 15 mei
Pakket 22, 23, 24, 25 en 26: geen snoeiwerkzaamheden tussen 15 maart t/m 15 juli

Meldingen 2018
•

Indienen nieuwe pakketten
-

Pakketten indienen via 010 (jaarlijks beheer) uiterlijk 14 kalenderdagen voor startdatum beheer


Pakket 20 uiterlijk 15 december voorafgaand aan beheerjaar



Pakket 3 uiterlijk 14 dagen voor 15 februari
Pakket 1 uiterlijk 14 dagen voor 1 april (start rustperiode)



•

•

Melden ingangsdatum rustperiode
-

bij pakket 2, 3i t/n, 14 b:

uiterlijk 5 werkdagen voor ingangsdatum rustperiode

-

bij pakket 4d t/m h:

binnen 5 werkdagen na ingangsdatum rustperiode

Melden uitgevoerd beheer
Pakket 4a (nestenclaves):
-

gebundelde melding nestenclaves op basis van maaidatum
1e snee in het gebied binnen 5 werkdagen na het maaien
Pakket 4a (nestbeschermers bij beweiding): melding per perceel binnen 5 werkdagen na
plaatsen nestbeschermer
Pakket 7, 9, 10, 11, 12, 24, 38, 39:
melding per perceel binnen 14 kalenderdagen na
uitvoering beheer (uitrijden, onderploegen,
schoonmaken, maaien, schonen)
Pakket 20 b t/m e, 21, 22b, 23 t/m 29, 33 en 34:
uiterlijk gebundeld binnen 14 dagen
na 1 december

Discussie Meldingen
•

Legselbeheer 2.0
-

•

Nu: controle alle percelen met legselbeheer; begin mei 10 % daadwerkelijk met nesten;
overbodige controles met overlast voor NVWA, Collectief & beheerder/deelnemer
Toekomst: alleen melding bij RvO van percelen met daadwerkelijk 1 of meerdere nesten op
basis van digitale 24-uurs levering nestgegevens  SCAN-ICT
Voorstel: pilot komend jaar met Friese collectieven ism BFVW en West-Brabant ism LNL

Gebundelde melding pakketten met BA 22 (periodiek snoeien)
-

Nu: gebundelde melding 14 kalenderdagen na 15 maart en na 1 december
Probleem: Verwerking meldingen uiterlijk 15 december veroorzaakt grote vertraging in
beoordeling & uitbetaling RvO
Oplossing: per beheerjaar periode van 15 juli of 1 oktober voorgaand jaar t/m 15 maart
lopende mee laten tellen voor de te leveren ha’s uitgevoerd beheer
Knelpunt: overgang oude naar de nieuwe systematiek
Aanpak:
Voor beheerjaar 2018 minimaal te leveren percentages éénmalig verlagen

Overige aandachtspunten
•

Toegestane cumulatie
– In Overzicht Beheerpakketten zit tabel met toegestane cumulatie op basis van de beheeractiviteiten uit
Koppeltabel
– Bij cumulatie moet er altijd sprake zijn van één en hetzelfde leefgebied en dezelfde beheerfunctie

•

Uitbetaling beheerjaar 2017
-

•

Banken (Rabo als eerste) gaan zwaarder controleren of opgegeven naam exact overeenkomt met
naam en nummer van de bankrekening. Zie website Rabobank

Beschikbare documenten
-

Overzicht Beheerpakketten & Tarieven (site BoerenNatuur/ portaal SCAN-Office)
Koppeltabel 2018, versie NL (Portaal SCAN-Office via link BIJ12)
Tabel Overzicht Beheerpakketten per leefgebied, beheerfunctie en clusterBA (Portaal SCAN-Office)
Werkwijze meldingen (Portaal SCAN-Office)
Overzicht Kwaliteitsindicatoren (Portaal SCAN-Office)
Lijst erkende vanggewassen in kader van vergroening pijler 1 (Portaal SCAN-Office met link naar RvO)
Protocol Chemische Onkruidbestrijding (Portaal SCAN-Office
Lijst Indicatorsoorten (Portaal SCAN-Office met link naar BIJ12)
Lijst met toegestane gewascodes (Portaal SCAN-Office met link naar RvO)

Vragen???

