Info avonden GLB – Eco-regeling, ANLb
Scoort u straks goud, zilver of brons?
Het zal u niet ontgaan zijn dat er volgend jaar een nieuw systeem gaat komen in het kader van de
GLB-bedrijfstoeslag die u jaarlijks voor uw bedrijf ontvangt. Met ingang van 1-1-2023 komen de
huidige betalingsrechten te vervallen en komt er een lagere basisbetaling met aanvullend de nieuwe
eco-regeling. De eco-regeling wordt afhankelijk van een aantal inspanningen of resultaten die op uw
bedrijf geleverd worden, zoals blijvend grasland, beweiding, landschapselementen, etc.
Het nieuwe systeem wordt ingewikkelder dan het huidige stelsel. Het is belangrijk om tijdig na te
denken wat u in de eco-regeling wilt onderbrengen, wat u doet met agrarisch natuurbeheer (ANLb)
en hoe u omgaat met de verplichte bufferstroken vanuit het actieprogramma Nitraat. Zodat u inzicht
krijgt in de praktische en financiële gevolgen voor uw bedrijf. Daarom houden we
informatieavonden op de volgende data:
•
•
•

Woensdag 3 augustus 2022, 20:00 uur
Donderdag 11 augustus 2022, 20:00 uur
Dinsdag 16 augustus 2022, 20:00 uur

Locatie: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden
De avonden (die alle drie hetzelfde programma hebben) worden georganiseerd door Collectief
Utrecht Oost en K&G Advies. U krijgt een uitgebreide uitleg over alles wat er nu bekend is over de
nieuwe regelgeving voor 2023. We bezoeken ook een perceel met demonstratievelden van
verschillende soorten akkerranden, eiwitgewassen, ect. En verder maken we er hopelijk een prettige
zomeravond van, met een drankje en een hapje.
Op de informatieavonden kunt u zich aanmelden voor een instructieochtend/middag die we als
vervolg organiseren op 30 augustus, 7 en 9 september. In die vervolgbijeenkomst kunt u voor uw
eigen bedrijf bekijken op welke manier u kunt meedoen aan de nieuwe eco-regeling en de maximale
toeslag (brons, zilver of goud) kunt ‘verdienen’. Dit doet u met de simulatietool van RVO,
met ondersteuning van het Collectief en K&G advies. Daarnaast bekijken we ook hoe het ANLbbeheer voortgezet of uitgebreid kan worden in de komende jaren.
Doel is helderheid te verschaffen wat betreft het nieuwe GLB en de aan te vragen ANLb-pakketten,
zodat we als Collectief tijdig de aanvragen kunnen verwerken richting de provincie.
We beseffen dat dit programma deels wordt aangeboden in de vakantieperiode, maar gezien een
zekere urgentie qua tijdsplanning en financiële gevolgen, menen wij u een passend voorstel te doen.
Graag tot ziens op een van de avonden!
Aanmelden is niet nodig, u kunt vrij binnen lopen.
Collectief Utrecht Oost;
K&G Advies:
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