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MEMORANDUM 
 

GEWIJZIGDE PLANNING IMPLEMENTATIE ANLB 2023-
2028 

 

DATUM 5‑10‑2022 

VAN Mirjam Sterk 

AAN Provinciale Staten 

 

 

Dit voorjaar is de ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028’ vastgesteld. In navolging daarop hebben wij in 

augustus de subsidie voor het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) opengesteld met een 

openstellingsbesluit. Op 30 augustus hebben wij u met een statenbrief hierover geïnformeerd.  

Daarmee was Utrecht de eerste provincie die subsidieplafonds vaststelde en het voor collectieven mogelijk maakte 

om een subsidieaanvraag te doen. Dit was volgens de landelijke planning die toen van toepassing was. Ondanks 

de onzekerheden die speelden en nog steeds spelen rondom het nieuwe ANLb, konden de Utrechtse collectieven 

op deze manier in 2022 nog een beschikking krijgen. Hiermee zouden de collectieven in 2023 goed en zeker van 

start gaan met het ANLb.  

 

De onzekerheden die hierboven zijn genoemd betreffen met name onduidelijkheid over de Ecoregelingen uit het 

Nationaal Strategisch Plan (NSP), de onzekerheden met betrekking tot de tariefstijging van de beheerpakketten en 

onzekerheid met betrekking tot het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP). Deze onzekerheden zijn er voor 

een groot deel nog steeds. Daarom heeft de landelijke stuurgroep GLB-NSP op 20 september, in overleg met RVO, 

geadviseerd om de planning voor de implementatie van het ANLb en met name voor de openstellingsperiode naar 

achteren te schuiven. Dit houdt in dat collectieven niet meer voor het einde van 2022 een beschikking hoeven te 

ontvangen. Er wordt nu toegewerkt naar een beschikking die klaar moet zijn medio maart 2023. Voor Utrecht 

betekent dit dat er nog een tweede openstellingsbesluit moet worden genomen. Het nieuwe ANLb start wel per 1 

januari 2023, dus de beschikkingen zullen dan ook met terugwerkende kracht vanaf die datum gelden. 

 

De Utrechtse collectieven hadden de mogelijkheid om in de tweede helft van september een aanvraag te doen, 

maar hebben dit voor de zekerheid niet gedaan. Ze hebben aangegeven liever gebruik te maken van de extra tijd 

om meer duidelijkheid te krijgen over de hierboven genoemde onzekerheden. Er volgt in december 2022 nog een 

tweede openstelling, waar alle Utrechtse collectieven gebruik van zullen maken. Omdat de tariefstijging pas 

definitief is geworden in de week van 19 september, is voor collectieven en voor ons nog niet duidelijk wat voor 

invloed dit heeft op hun beheer. Dit wordt in samenwerking met de collectieven en waterschappen nader 

uitgewerkt.  

 

We volgen de ontwikkelingen in het ANLb op de voet en zullen over landelijk wijzigingen adviseren en op landelijke 

besluiten anticiperen. Zodra duidelijk is wat de consequenties hiervan zijn op de uitvoering en/of financiën zullen we 

u hierover informeren.  

 

 


