Opmerkingen/Vragen Controle instructie (In Rood reactie RVO)

1. Plas dras landbouwgrond?
Op welke manier wordt omgegaan met een plas-dras? Is dit landbouwgrond? Intekenen binnen AAN,
dus ja?
Plas dras is in beginsel landbouwgrond, tenzij er in tenminste in het hele groeiseizoen door/ of het
hele jaar door water op staat. In dat geval wordt het perceel in GLB regeling niet meer als
landbouwgrond gezien, met als gevolg dat het perceel niet meer in aanmerking komt voor ANLb.

2. Tabel gve
Welke standaard GVE tabel gebruikt RVO voor controle?
RVO.nl hanteert de tabel, die als bijlage 2 van de Europese verordening 808/2014 is opgenomen.
Onderstaand de huidige versie van die tabel. Let op: wijzigt de verordening op dit punt, dan wijzigt
de tabel.
BIJLAGE II
Omrekeningspercentages van dieren in grootvee-eenheden (GVE) zoals bedoeld in artikel 9, lid 2
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee jaar en paardachtigen ouder dan zes
maanden

1,0 GVE

Runderen vanaf zes maanden maar niet ouder dan twee jaar

0,6 GVE

Runderen jonger dan zes maanden

0,4 GVE

Schapen en geiten

0,15 GVE

Fokzeugen > 50 kg

0,5 GVE

Andere varkens

0,3 GVE

Legkippen
Ander pluimvee (1)

0,014 GVE
0,03 GVE

Omrekeningspercentages kunnen worden verhoogd, rekening houdend met wetenschappelijke gegevens
die in de POP’s moeten worden toegelicht en gemotiveerd.
Andere categorieën dieren mogen bij uitzondering worden toegevoegd. Omrekeningspercentages voor
zulke categorieën worden vastgesteld rekening houdend met de specifieke omstandigheden en
wetenschappelijke gegevens die in de POP’s moeten worden toegelicht en gemotiveerd.

(1) Voor deze categorie kunnen de omrekeningspercentages worden verlaagd, rekening houdend met wetenschappelijke
gegevens die in de POP’s moeten worden toegelicht en gemotiveerd.

3. Ruige mest omschrijving
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Ruige mest is de dikke fractie van mest met stro/hooi erin. Traditioneel is het stapelbare
gecomposteerde (gerijpte) rundveemest uit de potstal/mestvaalt; hiervan is de positieve bijdrage voor
weidevogels vastgesteld. De dikke fractie kan ook vanuit een mestscheider komen én duidelijk
zichtbaar vermengd zijn met stro/hooi.
De ruige mest kan ook van paarden, schapen of varkens zijn, pluimveemest is niet toegestaan.


Samenstelling: vooral stevige mest met daarin duidelijk aanwezig stro (hooi)



Verdeling: de ruige mest moet over de gehele beheereenheid gespreid aanwezig zijn.



Ongelijkmatige verdeling kan aanleiding geven voor een korting op de betaling.



Hoeveelheid: zichtbaar aanwezig

4. Akkerpakketten en datum, gewas gezaaid of aanwezig?
Op de aangegeven datum moet er duidelijk zichtbaar gewas opkomen of staan. Zaad moet tot wasdom
zijn gekomen.

5. Hoe omgaan met overmacht
Voor de controle blijft de constatering dat het gewenste beheer niet is uitgevoerd/aanwezig is. Voor
het bestuur van het collectief ligt vervolgens de taak te beoordelen of en op welke manier dit
overmacht is. Weersomstandigheden kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een overmachtssituatie.

Hoe gaat RVO hier mee om?
Het stelsel biedt flexibiliteit om met wisselende weersomstandigheden om te kunnen gaan.
Beroep op overmacht is altijd maatwerk.

6. Pakket is in beperkt deel van het jaar aanwezig, bijvoorbeeld door ontvangstplicht bagger. De
aanwezigheid is in een bepaald seizoen van belang, hoe moeten we hier mee omgaan?

Het voorbeeld was voor kruidenrijk grasland waar in november bagger op komt. Als antwoord is het
volgende mogelijk: In principe geldt dat een pakket er het hele jaar moet zijn wanneer geen data
worden genoemd bij beheereisen. Dit is volgens de letter van het pakket waar, maar in de geest van
het leefgebied niet natuurlijk.
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De bedoelde ontvangstplicht voor bagger heeft tot gevolg dat het gemaaide/gebaggerde op het
perceel gebracht wordt; daar waar bagger ligt is er geen grasland. Het kruidenrijk grasland is een
pakket wat het jaarrond aanwezig moet zijn op grasland. Op dat moment kan er niet voldaan worden
aan de eisen.

7. Hoe omgaan met net ingeplante landschapselementen?
Het element moet voldoen aan de beheereisen. Na aanplant zullen vooral jaarlijkse werkzaamheden
(begeleidingssnoei, maaien/afvoeren, beschermen tegen vee, etc.) van belang zijn.

Het element moet in stand worden gehouden. Niet aangeslagen aanplant betekent herplanten.
Hiervoor kan herstel worden geboden. Let op : er kan geen herstel worden geboden voor boompjes
die nooit aanwezig zijn geweest.
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