
stappenplan deelname GLB

Bedenk of/hoe je kunt voldoen aan de basisvoorwaarden:
> geldende wet- en regelgeving (de randvoorwaarden), waaronder óók de eisen uit het 7e 
Actieprogramma Nitraat; en
> 9 goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s)

Let vooral op:
> GLMC4: bufferstroken
> GLMC7: gewasrotatie
> GLMC8: niet- productief areaal

> Vul in de simulatietool je (geplande) bouwplan voor 2023 in
> Maak een keuze uit de eco- activiteiten die toepasbaar zijn op basis van dat bouwplan
> Vink via de kolom 'niet- productief' aan welke percelen je gaat opvoeren om te voldoen aan 
GLMC8
> Vink via de kolom 'ANLb' aan welke activiteiten je uitbetaald wilt krijgen via het ANLb
(in de eco- regeling krijg je dan nog wel de punten, maar niet de waarde)

LET OP:
> sommige activiteiten zijn wel/niet stapelbaar: zie document 'tabel stapelen eco- activiteiten'
> bij overlap met GLMC's krijg je alleen de punten en niet de waarde
(behalve bij overlap tussen GLMC4 en eco- activiteit bufferstrook met kruiden)

Check:
> hoe je nu scoort qua punten en waarde > staan alle kolommen op groen of niet?
> hoe je scoort qua 4% niet- productief (GLMC8) > staat ook die kolom op groen of niet?
> wat er gebeurt als je de kolom 'ANLb' op ja of nee zet en welke combinatie met het ANLb het 
beste uitkomt in relatie tot de eco- regeling

Als je nog punten en/of waarde en/of niet- productief areaal (GLMC8) tekort komt, ga dan na welke 
extra inspanningen je nog kunt leveren om wél te voldoen

>> denk daarbij ook aan mogelijke veranderingen van je bouwplan, bijvoorbeeld een deel van je 
granen ‘opofferen’ voor een stikstofbindend (eiwit)gewas

Voorbereidend uitzoekwerk:
> welk bouwplan heb je voor ogen voor volgend jaar?
> hoeveel oppervlakte niet- productief heb je al? denk aan landschapselementen, waaronder sloten 
(in eigendom of beheer) en randen
> bepaal op basis van de lengte van je watervoerende sloten (richtlijn: sloten waar tussen 1 april en 1 
oktober onder normale omstandigheden water in staat) per perceel de oppervlakte van je verplichte 
bufferstroken

STAP 2: de basisvoorwaarden

STAP 3: de eco- regeling

STAP 4: check waar je op uitkomt

STAP 1: van tevoren uitzoeken

Als je nog punten en/of waarde en/of niet- productief areaal (GLMC8) tekort komt, ga dan na welke 
extra inspanningen je nog kunt leveren om wél te voldoen

Denk daarbij ook aan mogelijke veranderingen van je bouwplan, bijvoorbeeld een deel van je 
granen ‘opofferen’ voor een stikstofbindend (eiwit)gewas als luzerne

Denk ook na over wat de beste combinaties zijn met het ANLb. Het kan zo zijn dat het 'loont' om 
ANLb- randen naar de eco- regeling te verschuiven. Dan is de vraag: welke ANLb- pakketten zou je in 
plaats daarvan kunnen afsluiten? Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe ANLb- pakketten voor randen en 
de teelt van vogelvriendelijke eiwitgewassen.

STAP 5: wat als je nog te kort komt?


