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Geachte beheerder ANLB 2016, 

 

Agrarische Collectief Waadrâne heeft op basis van de voorintekening van 

beheerders (februari 2015) een gebiedsaanvraag ANLB 2016 ingediend bij 

Provinsje Fryslân en RVO. Door de overgang van het agrarisch natuurbeheer 

naar een heel nieuw stelsel heeft het proces lang geduurd. We hebben 

voortdurend te maken gehad met veel onduidelijkheden zowel wat betreft 

pakketvoorwaarden, voorwaarden gesteld aan de gebiedsaanvraag en de 

beschikbare budgetten. 

 

De collectieven in Fryslân hebben gezamenlijk met provinsje Fryslân afspraken 

gemaakt over de beschikbare budgetten per leefgebied en per geografisch 

gebied. Op basis van deze afspraken heeft Collectief Waadrâne op 22 juli een 

gebiedsaanvraag ingediend. In deze gebiedsaanvraag staat beschreven welk 

beheer er uitgevoerd gaat worden in welk gebied. En welke ecologische kwaliteit 

er geleverd gaat worden voor de contractduur van 6 jaar. Kort samengevat is er 

het onderstaande aangevraagd. 

 

Open akkerland:   Hectares max (115%) 159,16 ha 

(akkervogels)  Hectares min (100%) 138,40 ha 

Prijs per hectare € 2.799,81 

Totaal beheerkosten € 2.673.706,56 (6 jaar) 

 

Open grasland:  Hectares max (115%) 1.474,07 ha 

(weidevogels)  Hectares min (100%) 1.281,80 ha 

Prijs per hectare € 568,92 

Totaal beheerkosten € 5.031.767,40 (6 jaar) 

 

Dit is een totale aanvraag van € 7.705.473,96, dat is per jaar € 1.284.345,66. 

Deze aanvraag zou uiterlijk 1 oktober worden beschikt. Pas daarna is het ook 

mogelijk om contracten af te sluiten met individuele deelnemers. 

 

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een beschikking is dat het 

Collectief gecertificeerd moet zijn. In september heeft collectief een brief 

ontvangen van de Stichting certificering SNL dat het collectief aan alle 

certificeringseisen voldoet en het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer 

ontvangt. 



Op 29 september heeft Collectief Waadrâne een beschikking gekregen van 

provinsje Fryslân waarin de volgende bedragen beschikt werden. 

 

 
 

De maximale subsidie en het maximum aantal hectares voor leefgebied open 

akker en open grasland zijn naar beneden bijgesteld. Een reden voor de 

bijstelling wordt niet genoemd in de beschikking. Deze handelswijze is niet 

conform de afspraken die gemaakt zijn met de gezamenlijke collectieven en de 

provincie. Via het provinciaal collectievenberaad is de provincie hierop 

aangesproken en hebben er weer overleggen plaatsgevonden begin oktober. De 

uitkomst van deze overleggen is nu dat er een beschikking komt waarin het 

maximale subsidiebedrag gelijk is aan het aangevraagde subsidiebedrag. Dit 

houdt voor ons Collectief in dat de voorintekeningen zonder aanpassingen 

overgezet kunnen worden in een definitief contract. 

 

Binnenkort sturen wij u het definitieve contract met daarop vermeld het 

voorgenomen beheer. Voordat we u een definitief contract kunnen sturen zullen 

een aantal beheerders wiens SNL-contract niet eindigt op 31-12-2015 gevraagd 

worden om op de site van RVO aan te geven dat ze over willen stappen naar 

ANLB. U krijgt hierover binnenkort persoonlijk bericht met een instructie.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u 

mailen naar collectiefwaadrane@hotmail.com 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Agrarisch Collectief Waadrâne 
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