20 april 2016
Op 1 januari 2016 is Collectief Rivierenland officieel van start gegaan met de uitvoering van het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met de daadwerkelijke start van het beheerseizoen is dit een
mooi moment voor de eerste nieuwsbrief aan alle leden van Collectief Rivierenland! Heeft u vragen
naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag stellen aan de
coördinator van de agrarische natuurvereniging in uw omgeving. De contactgegevens vindt u
onderaan deze nieuwsbrief.

Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei
Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen.
Uw perceelregistratie bij RVO.nl moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw beheercontract
met het collectief, anders bestaat de kans dat we u geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.
Om als collectief voor alle leden een correct betaalverzoek voor ANLb in te kunnen dienen, is het van
belang dat u uw perceelregistratie voor de percelen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
voor 1 mei bijwerkt, dus 14 dagen voor de sluitingsdatum van de GDI. Dit gaat erg eenvoudig, de
ingetekende percelen staan al in uw ‘Mijn Dossier’.
In het kort doet u dat als volgt:


Ga naar uw ‘Mijn Dossier’ op mijn.rvo.nl en open na inloggen de ‘perceelregistratie’



Ga naar ‘Wijzigen’



In uw overzicht percelen kiest u voor ‘Toevoegen’



Vervolgens kiest u ‘Overnemen perceel’ en selecteert u de kaartlaag waarin het over te nemen
perceel ligt, dit is kaartlaag ‘Regelingspercelen ANLb’



Pagina 1

Vervolgens klikt u op het perceel dat u wilt overnemen

info@collectiefrivierenland.nl | www.collectiefrivierenland.nl



Daarna klikt u op ‘Volgende’, vult u eventueel aanvullende gegevens in en klikt u op ‘Opslaan’.

Indien nodig herhaalt u bovenstaande stappen voor andere percelen.
Een uitgebreide handleiding van RVO.nl is op www.collectiefrivierenland.nl te vinden.

Betaalverzoek ANLb in GDI is niet nodig
Er is een strikte scheiding in de aanpak voor een betaalverzoek in het oude SNL-stelsel en het huidige
ANLb via het collectief.
Betaalverzoek ANLb-percelen
Voor percelen met ANLb-beheer, dus een contract dat u met Collectief Rivierenland heeft afgesloten, hoeft
u als deelnemer géén betaalverzoek te doen in de GDI. Het betaalverzoek voor uw beheer loopt via het
collectief.
Het enige dat u hoeft te doen is het op orde hebben van de perceelsregistratie voor de percelen waarop
uw via ANLb beheer heeft afgesloten. Dat wil zeggen dat u het ingetekende beheer door het collectief ook
hanteert voor uw perceelsregistratie (zie nieuwsbericht hierboven).
Betaalverzoek SNL-percelen
Mocht u naast ANLb ook nog lopend beheer hebben met een SNL-contract (dus buiten het collectief om)
dan moet u daar wel een betaalverzoek voor aanvinken in uw GDI. Dat doet u dus alléén voor de percelen
met SNL-beheer.
Heeft u alleen ANLb beheer, dan kunt u bij de vraag over SNL-beheer ‘Nee’ beantwoorden.
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Ruige mest uitgereden of landschapsonderhoud gedaan?
Meld dat tijdig!
Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over het uitrijden van ruige mest ten behoeve van
weidevogels, dan is het voor een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u het uitrijden
tijdig (binnen 1 week) aan ons meldt.
Ook wanneer u in de periode januari tot nu onderhoud heeft gedaan aan landschapselementen waarvoor u
een beheercontract ANLb heeft, vragen wij u dat bij de coördinator van de ANV in uw omgeving te
melden. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
We gaan er vanuit dat vanaf dit moment geen nieuwe zaagwerkzaamheden meer worden uitgevoerd
vanwege de kans dat vogels aan het broeden zijn in uw landschapselement.
Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) wordt ingediend.

Advies: zorg dat u aan de pakketvoorwaarden voldoet
Uw beheercontract is per 1 januari ingegaan. Vanaf die datum moet iedereen voldoen aan de voorwaarden
die in het afgesloten beheerpakket staan. Daarop wordt ook gecontroleerd; door zowel de NVWA als door
ons als collectief. Onze inzet is uiteraard om er met elkaar voor te zorgen dat het beheer op een goede
manier wordt uitgevoerd: conform de gemaakte afspraken zodat we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan
de biodiversiteit.
Het kan zijn dat u nog maatregelen moet treffen om aan uw beheercontract te kunnen voldoen. Zo kan het
zijn dat u een contract heeft afgesloten voor 40 knotbomen, maar er staan er slechts 36. Of u heeft een
elzensingel waar nog een open plek moet worden dichtgeplant.
We adviseren u om de pakketvoorwaarden van de door u afgesloten beheerpakketten goed door te nemen
en zelf te kijken of hieraan voldoet. Dat voorkomt onnodige administratie en/of kortingen op uw
beheervergoeding.
U kunt de pakketvoorwaarden vinden op www.collectiefrivierenland.nl.
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Voorintekening voor 2017 van start
Net als in 2015 kunnen agrariërs en particulieren met agrarische grond zich in april en de eerste helft van
mei weer aanmelden voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer; de voorintekening voor
het beheerjaar 2017. Voor u als bestaand lid van het collectief zijn er wellicht mogelijkheden om meer
beheer af te sluiten. Potentiële nieuwe deelnemers kunnen zich ook melden.
De coördinatoren van de diverse agrarische natuurverenigingen (ANV’s) binnen het collectief organiseren
voorintekenmomenten. U kunt hierover contact opnemen met de coördinator van uw ANV.

Vooraankondiging: algemene ledenvergadering op 10 mei
Op dinsdagavond 10 mei organiseert Collectief Rivierenland de eerste algemene ledenvergadering. Op deze
vergadering in Oude Duikenburg in Echteld zal het bestuur van het collectief zich aan u voorstellen, en zal
onder meer het financieel jaarverslag over 2015 worden gepresenteerd. Ook zullen we toelichten wat we
als collectief aan werkzaamheden voor u verrichten.
Alle leden ontvangen een uitnodiging met nadere informatie.

Meer mogelijkheden voor blauwe diensten
Als collectief hebben we afgelopen jaar een start gemaakt met het afsluiten van blauwe diensten voor
Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel. In totaal starten dit jaar 41 deelnemers van het
collectief met specifieke ‘waterpakketten’: randenbeheer op gras- en bouwland langs watergangen.
Dit randenbeheer draagt bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater: door bufferstroken te beheren langs
de watergangen, vermindert de uitspoeling van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddel. Bijkomend
voordeel is dat de randen meer nuttige insecten opleveren die vervolgens ook weer meer vogels
aantrekken!
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Waterschap Rivierenland heeft aangegeven de mogelijkheden voor 2017 te willen verruimen in ons
werkgebied. Op dit moment zijn we met Provincie Gelderland en de waterschappen in gesprek om hun
waterdoelen te vertalen naar een concreet aanbod aan gewenste maatregelen en de bijbehorende
beheervergoeding voor u als grondeigenaar in het gebied. Tijdens de voorintekening dit voorjaar kan de
coördinator van uw ANV u informeren over de mogelijkheden.

Contactgegevens ANV-coördinatoren
Als collectief werken we nauw samen met de inliggende agrarische natuurverenigingen (ANV). Net als in
voorgaande jaren blijven de ANV-coördinatoren hét aanspreekpunt voor het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt via onze website www.collectiefrivierenland.nl, dan kunt u
contact opnemen met de coördinator in uw gebied.

ANV

Coördinator

E-mail

Telefoon

Tieler- en Culemborger

Peter van Noord

peter.vannoord@collectiefrivierenland.nl

06 – 55 83 45 32

Lingestreek

Kees Mientjes

kees.mientjes@collectiefrivierenland.nl

06 – 57 26 79 63

De Capreton

Theo van Goch

theo.vangoch@collectiefrivierenland.nl

06 – 26 68 27 28

Maas en Waal

Hotze Hofstra

hotze.hofstra@collectiefrivierenland.nl

06 – 45 63 30 27

marije.slijkhuis@collectiefrivierenland.nl

06 – 12 53 43 17

bart.willers@collectiefrivierenland.nl

06 – 13 02 10 03

Waarden

Vereniging Streekbeheer Marije Slijkhuis
Rijnstromen
De Ploegdriever
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