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In deze nieuwsbrief: 

• Implementatie landschapslaag 



• Eerste natuurbeheerplannen gevalideerd in SNL 2.0 

• Veel aanvragen voor subsidie weide-en akkervogelgebieden 

• 'Doel verbeteren waterkwaliteit centraal stellen' 

• Landelijke dag ‘Natuur in Boerenland’ 

   

Implementatie landschapslaag 

RVO.nl legt op dit moment de laatste hand aan de referentielaag 

landschapselementen. RVO.nl is hier in september 2017 mee gestart 

naar aanleiding van een bevinding tijdens een EU-audit. De 

referentielaag landschap legt de maximale subsidiabele oppervlakte 

vast voor landschapselementen.  
 

 

   

Eerste natuurbeheerplannen gevalideerd in SNL 

2.0 

De SNL 2.0 applicatie voor het valideren en uploaden van 

Natuurbeheerplannen is sinds eind januari beschikbaar voor de 

provincies. De eerste natuurbeheerplannen zijn gevalideerd. BIJ12 

houdt het validatieproces nauwlettend in de gaten en neemt na de 

validatie contact op met de desbetreffende provincie.  
 

 

 

  

Veel aanvragen voor subsidie weide-en 

akkervogelgebieden 

In de periode van 3 december 2018 tot 22 januari 2019 was mogelijk 

subsidie aan te vragen om de inrichting van weide- en 

akkervogelgebieden te verbeteren. Het ging om een subsidieregeling 

voor niet-productieve investeringen. In totaal zijn er 17 projecten 

ingediend met een waarde van 9,5 miljoen euro.  
 



  

Doel verbeteren waterkwaliteit centraal stellen 

Een betere chemische en ecologische waterkwaliteit rondom 

landbouwgronden. Ook dat is onderdeel van het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb). De inzet van ANLb-waterbeheersubsidies 

- voor het halen van die doelen - bleef echter achter op de planning. 

Om hier versnelling in aan te brengen, startten provincies het project 

ANLb 2.0-Water.  
 

 

 

    

Landelijke dag ‘Natuur in Boerenland’ 

Op 16 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de landelijke dag 

‘Natuur in Boerenland’ plaats. De provincies zijn op deze dag ook 

vertegenwoordigd en staan stil bij maatregelen voor akker- en 

weidevogels.  
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