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31 maart 2017 
Een nieuw jaar van agrarisch natuurbeheer is van start gegaan. Voor het collectief is 2016 een jaar van 

leren geweest, waarbij de balans gelukkig doorslaat naar de positieve kant. In deze nieuwsbrief 

informeert VALA u graag over de actuele zaken.  Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog 

vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via de coördinator van de agrarische 

natuurvereniging in uw omgeving.  Contactgegevens hiervoor vindt u op onze website www.de-vala.nl 

en onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Uitbetaling vergoedingen beheerjaar 2016 

VALA wordt door RVO.nl uitbetaald voor het afgesloten beheer. We hadden verwacht de gehele uitbetaling van 

beheerjaar 2016 in februari van RVO.nl te ontvangen. Dit is niet gelukt doordat RVO.nl nog niet alle controles 

had afgerond. Gelukkig heeft RVO.nl ons wel alvast een voorschotbetaling gedaan. Deze bleek helaas niet 

voldoende om alle jaarlijkse beheervergoedingen volledig uit te betalen. Daarom hebben de deelnemers die in 

2016 beheer hebben uitgevoerd ook eerst een voorschotbetaling ontvangen.  

Voorschotbetaling van 50% van het jaarlijkse beheer 

Als het goed is heeft u inmiddels een voorschot van 50% van uw jaarlijkse beheervergoeding van VALA 

ontvangen. Heeft u in 2016 beheer uitgevoerd voor het collectief, maar geen voorschotbetaling van ons 

ontvangen? Laat het ons dan weten via info@de-vala.nl, dan zorgen we dat dit alsnog in orde komt. 

Periodiek onderhoud: uitbetaling na uitvoering 

De pakketten met periodiek beheer (grote poel, knotbomen, bosjes en singels) betalen we niet jaarlijks uit, maar 

na uitvoering. Nadat wij van u een melding ontvangen dat het werk is uitgevoerd en onze coördinatoren 

bevestigen dat dit correct is gebeurd, betaalt VALA maandelijks het uitgevoerde periodieke beheer uit. 

Definitieve berekening jaarlijks beheer  

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe hoog de totaalbetaling van RVO.nl zal worden. Deze 

onduidelijkheid heeft te maken met allerlei aspecten, voornamelijk buiten de macht van het collectief. Zodra het 

collectief de totaalbetaling en bijbehorende onderbouwing van RVO.nl heeft ontvangen, kunnen we de 

berekening van de uiteindelijke beheervergoeding per individuele deelnemer maken. Dat betekent dat o.a. 

wordt gekeken of RVO.nl kortingen heeft vastgesteld die we logischerwijs doorberekenen aan een individuele 

deelnemer, bijvoorbeeld wanneer: 

• er geen bedrijfsperceel door de deelnemer is aangemaakt; 

• de NVWA bij controle van de beheereenheid onjuist beheer heeft geconstateerd; 

• het collectief tekortkomingen in het beheer heeft gesignaleerd.  
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Zodra we de totaalbetaling hebben ontvangen, informeren wij u hierover. We begrijpen dat u de uitbetaling van 

het afgelopen beheerjaar eerder had willen ontvangen. Op de ledenvergadering 2017 van VALA zal hier 

uitgebreid op worden ingaan en is er alle ruimte voor uw vragen. 

 

Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei 2017 

Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen. Uw 

perceelregistratie moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw ANLb beheercontract met het 

collectief. Wanneer dat niet het geval is bestaat de kans dat RVO.nl het collectief kort bij de uitbetaling, en wij 

daarmee u geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.  

We willen u graag helpen om dat te voorkomen. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief geven wij een toelichting op 

de volgende onderwerpen: 

• Perceelregistratie / bedrijfspercelen aanmaken in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl 

• Toegestane gewascodes binnen ANLb 

• Oplossen foutmeldingen AAN-laag (wel of geen landbouwgrond) 

Bent u agrariër? Dan verzoeken wij u deze informatie mee te nemen bij het (laten) indienen van de GDI. Bent u 

particulier? Ook dan vragen we u deze informatie te benutten, ook u dient uw percelen te registreren bij RVO.nl. 

 

Betaalverzoek alleen bij SNL 

Er is een strikte scheiding in de aanpak voor het indienen van een betaalverzoek in het oude SNL-stelsel (t/m 

2015) en in het huidige ANLb stelsel. Indien u beheercontracten in beide categorieën heeft dient u hier alert op 

te zijn. 

Betaalverzoek ANLb-percelen 

Voor percelen met ANLb-beheer, dus een contract dat u met VALA 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.  

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.  
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Meldingen landschapsonderhoud 

Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen, dan is het voor een 

correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde werkzaamheden binnen 1 week na 

uitvoering aan ons meldt. 

Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht? 

De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en 

werkzaamheden: 

• 9 Poel: schonen en/of maaien 

• 10 Natuurvriendelijke oever: schonen en/of maaien 

• 20 Hakhoutbeheer: snoeien, knotten en/of afzetten 

• 23 Struweelhaag: snoeien en/of afzetten 

• 24 Struweelrand: snoeien en/of maaien 

• 25 Boom op landbouwgrond: snoeien en/of knotten 

• 26 Boomgaard: snoeien 

• 27 Hakhoutbosje: snoeien en/of afzetten 

• 29 Bosje: snoeien en/of afzetten 

Wanneer en bij wie doe ik een melding? 

Via onze website kunt u een ‘meldingsformulier uitgevoerd beheer'  http://www.de-

vala.nl/Documenten/meldingsformulier-uitgevoerd-beheer.html downloaden. Daarin geeft u aan om welke 

beheereenheid het gaat (dit vindt u terug in uw beheercontract), welke oppervlakte daarvan is onderhouden en 

op welke datum de werkzaamheden zijn uitgevoerd.  Met dit formulier dient u binnen 1 week na uitvoering 

van het beheer een melding te doen bij de coördinator van de ANV in uw omgeving.  

Wanneer u onderhoud heeft verricht aan landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, en 

dit nog niet heeft gemeld, vragen wij u dit alsnog direct te doen bij de coördinator van de ANV in uw omgeving.  

Wat wordt er gedaan met de meldingen? 

Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij RVO.nl  wordt ingediend. Tijdig melden is van belang 

voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als collectief moeten we namelijk jaarlijks een bepaald percentage 

van alle landschapselementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij de RVO.nl melding te doen van 

uitgevoerd beheer.   

 

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, conform 

http://www.de-vala.nl/Documenten/meldingsformulier-uitgevoerd-beheer.html
http://www.de-vala.nl/Documenten/meldingsformulier-uitgevoerd-beheer.html
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de afspraken, wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de 

biodiversiteit. 

Het startjaar van uw beheercontract is leidend voor welke pakketvoorwaarden er voor u geldend zijn. We vragen 

u om de pakketvoorwaarden van de door u afgesloten beheerpakketten goed door te nemen en zelf te kijken of 

u hieraan voldoet. Dat voorkomt onnodige administratie en/of kortingen op uw beheervergoeding.  

U kunt de pakketvoorwaarden vinden op http://www.de-vala.nl/Documenten/anlb-2016-loket.html  

 

Voorintekening voor 2018 van start 

Agrariërs en particulieren met agrarische grond kunnen zich in april en de eerste helft van mei weer aanmelden 

voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer tijdens de zogeheten voorintekening 2018. Hier gaat 

het om het in kaart brengen van beheer dat op 1 januari 2018 ingaat. Voor u, als bestaand lid van het collectief, 

biedt dit wellicht mogelijkheden om meer beheer af te sluiten. Potentiële nieuwe deelnemers kunnen zich ook 

melden.  

De coördinatoren van de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) binnen het collectief organiseren de 

voorintekening. U kunt hierover contact opnemen met de coördinator van uw ANV.  

 

Vooraankondiging: 16 mei algemene ledenvergadering  

Op 16 mei organiseert VALA de jaarlijkse ledenvergadering. Op deze vergadering zullen we onder meer 

toelichten wat we als collectief aan werkzaamheden verrichten en blikken we samen met u vooruit naar wat u in 

hoofdlijnen het komende jaar te wachten staat. We begrijpen de frustraties over het verlaat uitbetalen en zullen 

deze jaarvergadering ook uitgebreid ingaan op het betaalproces van de beheervergoedingen. 

Alle leden ontvangen nog een uitnodiging met nadere informatie over datum, locatie en tijd. 

 

Contactgegevens ANV-coördinatoren 

Als VALA werken we nauw samen de inliggende agrarische natuurverenigingen (ANV’s). 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, dan kunt u contact opnemen met de coördinator 

in uw gebied, alle contactgegevens vindt u ook op http://www.de-vala.nl/contact-gegevens/contact-gegevens-

anv-cordinatoren.html 

 

http://www.de-vala.nl/Documenten/anlb-2016-loket.html
http://www.de-vala.nl/contact-gegevens/contact-gegevens-anv-cordinatoren.html
http://www.de-vala.nl/contact-gegevens/contact-gegevens-anv-cordinatoren.html

