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Gecombineerde opgave 2016
U heeft inmiddels het verzoek van RVO ontvangen om de gecombineerde opgave
weer in te dienen. Het is van groot belang dat u daarin de juiste gegevens doorgeeft met betrekking tot de percelen waar u ANLb-beheer op heeft afgesloten.
RVO geeft u de mogelijkheid om deze percelen één op één over te nemen,
hieronder vind u informatie van RVO over hoe u dat het beste kunt doen. Ons

dringend verzoek aan u is om deze werkwijze te volgen, dit voorkomt dat er verschillen in
oppervlaktes ontstaan wat weer gevolgen kan hebben voor de uitbetaling van het beheer.
Perceelsregistratie
Overnemen percelen
RvO.nl heeft een handleiding gemaakt voor het intekenen van percelen in “Mijn Dossier”. Vanaf
pagina 5 kunt u zien hoe de u de regelingspercelen van ANLb kan overnemen. De handleiding is
via de volgende link te raadplegen:
https://mijn.rvo.nl/documents/13225/43114/Overzicht+van+veranderingen+Mijn+percelen/22af
38b7-8ff7-45bf-9c13-6ab993835b58
Ook is er door RvO.nl een aantal filmpjes gemaakt hoe u een perceel moet overnemen en hoe u
een perceel uit ANLb kan overnemen:
- Een perceel overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=pwApd9UOzC4
- Een perceel uit ANLb overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=lCvc9K5do-Q
U bent als beheerder zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw GDI 2016
(gecombineerde opgave). De percelen die op uw ANLb-beheercontract staan welke u hebt
afgesloten met Collectief Waadrâne moeten terugkomen in uw overzicht percelen. Komt dit niet
overeen dan keurt RVO deze percelen af en vindt er geen betaling van het beheer plaats.
Uitbetaling
Om voor uitbetaling van ANLb-subsidie in aanmerking te komen hoeft u alleen maar uw ANLbpercelen in de GDI op te geven. Dus wanneer u geen lopende SNL-a aanvraag meer heeft, moet
de vraag 'uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (SNL-a) met NEE beantwoordt worden.
Er verschijnt dus geen apart scherm meer waarin uitbetaling van agrarisch natuurbeheer per
perceel moet worden aangegeven. Het collectief zorgt immers voor de uitbetaling.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst over hoe de
GDI in te vullen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor akkerbouwers met beheer in het leefgebied
Open Akkerland. Mocht u nog problemen hebben met uw GDI dan bent u van harte welkom op
deze bijeenkomst.
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Legselbeheer
Het pakket legselbeheer heeft in het nieuwe ANLb een andere invulling gekregen dan in de SNL.
De beheervoorschriften ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het is bedoeling dat indien er
op een perceel met pakket legselbeheer nesten aanwezig zijn (zie stippenkaarten of BFVW
registratiesysteem of overleg met uw nazorger) u bij het maaien nestenclaves van 50 m2 laat
staan en 2 stroken van 4 meter breed langs de lange zijde van het perceel. Het is ook mogelijk om
1 strook van 8 meter breed te laten staan in de lengte van het perceel. De ligging van de stroken
moet u voordat u gaat maaien afstemmen met uw mozaïekregisseur. Hij vult hiervoor de
betreffende formulieren in en stuurt ze op naar het collectief. Het collectief zorgt voor de verdere
administratieve verwerking. De stroken die u laat staan krijgt u met de uitbetaling extra uitbetaald
als pakket kuikenstrook. Vergoeding € 304,17 per hectare.
Beweiding op legselbeheer dient u te melden bij het Collectief. U stuurt hiervoor een perceelkaart
met daarop aangegeven de te beweiden percelen naar collectiefwaadrane@hotmail.com. Deze
melding dient binnen 4 dagen na de eerste weidegang bij het collectief bekend te zijn.
Nazorg en mozaïekregisseur
De beheerders in het werkgebied van ANV Om ‘e Koaien treffen bij deze nieuwsbrief een bijlage
met een overzicht van de contactgegevens van de nazorgers en mozaïekregisseurs.
De beheerders in het gebied van ANV Guozzekrite hebben inmiddels al een overzicht toegestuurd
gekregen.
Zorg dat u gedurende het seizoen goed overlegt met uw nazorger en mozaïekregisseur om het
weidevogel-beheer dit seizoen succesvol te maken.
Schouw
Naast de controles van NVWA, die landelijk geregeld zijn zal Collectief Waadrâne zelf ook
beheereenheden gaan schouwen. Er wordt daarbij gekeken of aan de beheervoorschriften van de
afgesloten pakketten wordt voldaan. Hiervoor is een schouwcommissie opgezet die bestaat uit 4
personen. De schouwcommissie zal de komende weken starten met de werkzaamheden, zij zullen
in tweetallen werken. Hun bezoek wordt via de mail bij u aangekondigd. Deze schouw door het
collectief is nodig om te kunnen verantwoorden dat de deelnemers de afgesproken prestaties
nakomen. De resultaten van de schouw zullen vooral gebruikt worden om het beheer bij te sturen
om zo de gewenste resultaten te behalen. Voor meer informatie over de schouw verwijzen wij u
naar de tekst van het kwaliteitshandboek op de website. Hiervoor moet u wel eerst inloggen.
(Inloggegevens: gebruikersnaam = collectief / wachtwoord = waadrane)
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Budget
Provinsje Fryslân heeft begin april een voorstel gedaan aan alle Friese collectieven over de
verdeling van de budgetten over de leefgebieden voor een eventuele uitbreidingsaanvraag 2017.
In dit voorstel is geen extra budget opgenomen voor Agrarisch Collectief Waadrâne. De provinsje
heeft vooral extra budget beschikbaar gesteld voor het leefgebied natte dooradering. Dit zijn
maatregelen/pakketten gericht op water-/oeverbeheer ten behoeve van de gidssoort kleine
modderkruiper. De gezamenlijke Friese Collectieven doen via het Kollectievenberied Fryslân een
tegenvoorstel waarin een andere verdeling van de beschikbare budgetten wordt voorgesteld, die
meer recht doet aan alle leefgebieden.
Groenverklaring Rabobank
Als collectief hebben we de mogelijkheid om een groenverklaring aan te vragen bij de Rabobank.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden
1. Aanvraag voor hele collectief (minimaal beschikte hectares keer € 5000,00).
Looptijd groenverklaring tot 31/12/2021.
Collectief Waadrâne verzorgt de aanvraag.
2. Individuele aanvraag groenfinanciering agrarisch natuurbeheer met grote impact en ANLb2016.
U kunt een individuele aanvraag doen indien u deelneemt aan ANLb2016 met een van de
onderstaande pakketten:

Aan deze deelname worden speciale voorwaarden gesteld. Indien u interesse hebt kunt u
contact met ons opnemen door een mail te sturen naar collectiefwaadrane@hotmail.com
Wij sturen u dan de voorwaarden en u dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag.
Looptijd groenverklaring tot 31/12/2021
De aanvraag kan tot uiterlijk 26 mei 2016 bij de Rabobank ingediend worden.
Contact Collectief Waadrâne
Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het emailadres van het secretariaat:
collectiefwaadrane@hotmail.com

Breng ook eens een bezoek aan onze website www.waadrane.frl of wordt
vrienden met ons op Facebook https://www.facebook.com/collectiefwaadrane

