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Wat kan agrarisch  

Collectief Midden Overijssel 

voor u betekenen? 
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Inhoud 

 

• Wat is CMO en wat doen die lui eigenlijk? 

• Spoedcursus regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

• Wat zijn de mogelijkheden voor deelname ANLb in 2023? 

• Planning CMO in 2022 

• Maandelijks info-uurtje 

• Vragen? Lekker tussendoor stellen! 

 

 

 



 

Wat is CMO? 

          

• Eén van de 40 agrarische collectieven in NL 

• Collectief Noordwest Overijssel 

• Gebiedscollectief Noordoost Twente 

• Collectief Midden Overijssel 

• In 2015 opgericht door ANV’s zoals Hooltwark! 

• Samen landsdekkend netwerk 

• Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 

• CMO heeft ca. 300 leden = deelnemers ANLb 

 



 

Wat doet CMO? 

• Kerntaak: uitvoering Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 

• Daarnaast ook projecten 

• Aanvalsplan Grutto in Lierder- en Molenbroek 

• Patrijzenproject Twenterand 

• GLB pilot Motiverend belonen Salland 

• Advisering en borging PlanetProof 

• Etc. 

• Toekomst…. 

• Advisering eco-regeling 

• Kennisoverdracht natuurinclusieve landbouw  ??? 



 

Spoedcursus ANLb: wat kan ik er mee? 

• Waarom? 

• Bescherming van kwetsbare (dier)soorten op het boerenland 

• Hoe? 

• Specifieke beheermaatregelen nemen voor deze soorten 

• ANLb biedt een vergoeding voor inkomstenderving / extra werk 
beheermaatregelen 

• Wie? 

• Agrarisch grondgebruikers (boeren, landgoederen, particulieren) 

• Waar? 

Overal binnen de ‘begrenzing’ van het provinciaal Natuurbeheerplan 

 



ANLb: hoe werkt het? (1/2) 

1. CMO geeft mogelijke beheerpakketten aan 

• Beheerpakket = set beheermaatregelen 

• Bv. kruidenrijke akkerbeheer, botanisch beheer op grasland of 
poelen en houtsingels 

2. Agrarisch grondgebruikers geven wensen aan 

• CMO legt individuele wensen vast: 

• Welk pakket op welk perceel voor welke oppervlakte 

3. CMO selecteert het juiste beheer op de juiste plek 

• Beheerstrategie: prioritering wensen bij meer animo dan 
budget 

Bundelen tot gebiedsaanvraag voor provincie Overijssel 



ANLb: hoe werkt het? (2/2) 

4. CMO sluit beheercontracten af 

• Na goedkeuring aanvraag door provincie 

• Individueel beheercontract: daarmee ook meteen lid van 
collectief 

5. Leden collectief voeren beheermaatregelen uit 

• Conform beheercontract 

Na afloop beheerjaar uitbetaling vergoeding 
 

 

 

 

 

 



 

Kan ik in 2023 meedoen met ANLb? 

 

Afhankelijk van: 

1. Natuurbeheerplan provincie 

2. Budget provincie 

3. Beheerstrategie CMO 

 

Overige regelingen: GLB en 7e actieplan nitraat… 

 
 

 

 

 



 

Wat zijn de mogelijkheden: 

• Natuurbeheerplan: doelen, kaders & begrenzing 

• Aanpak ANLb van CMO moet passen binnen die doelen en 
kaders 

• Percelen niet begrensd op de kaart? Dan is ANLb per definitie 
niet mogelijk 

• Budget 

• Extra budget t.o.v. voorgaande jaren, maar… 

Budgetstijging moet ook evt. tariefstijging opvangen…. 

 
 

 

 



 

Wat zijn de mogelijkheden: 

• Beheerstrategie: ANLb beleid van collectief 

• Aanpak hoe CMO doelen uit natuurbeheerplan wil realiseren 

• Voorwaarden voor deelname 

• Beschikbare beheerpakketten 

• Prioritering als animo deelnemers beschikbare budget overstijgt 

• Belangrijk document 

• Bepalend voor uw kansen op voortzetting of start met ANLb 

• Helderheid over prioritering: geen willekeur 

 

CMO gaat voor kwaliteit: juiste beheer op de juiste plek 



 

Wat zijn de mogelijkheden:                       

• Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

• Conditionaliteit: voorwaarde voor deelname ANLb 

• Eco-regeling: geen verplichting, heeft wel invloed op ANLb 

• 7e Actieplan Nitraat 

 

Verplichte bufferstroken langs watergangen:  

geen volledige vergoeding ANLb 
 



 

Samenvatting: kan ik in 2023 meedoen? 

1. Zijn uw percelen begrensd in het natuurbeheerplan? 

• Nee? Deelname kan per definitie niet 

2. Passen uw wensen in de beheerstrategie van CMO? 

• Nee? Deelname kan per definitie niet 

• Ja? Deelname is mogelijk, maar bij meer animo dan budget 
krijgt het beste beheer op de beste percelen voorrang 

3. Bevat uw beheer wettelijke verplichtingen uit GLB/ Actieplan 
Nitraat? 

• Sluit ANLb niet uit, maar heeft waarschijnlijk invloed op hoogte 
van vergoeding 

Wilt u zelf meedoen?  Voorwaarden en vergoeding beheerpakketten 



Voorlopige planning 2022 

• Al bekend: natuurbeheerplan + budget provincie 

• Eind juni: concept beheerstrategie + concept beheerpakketten 

• Juli – september: voorintekening 

• September: ecologische en financiële toets door collectief 

• Oktober: indienen aanvraag bij provincie 

November / december: goedkeuring aanvraag + contracteren 
 

 

 

 

 

 

 

 



Maandelijks info-uurtje CMO 

• Doel: informatie ANLb 2023 delen  

• Leden / geïnteresseerden bijpraten 

• Vragen beantwoorden 

• Online via Zoom 

• Link staat op www.collectiefmiddenoverijssel.nl 

• Volgende keer: 7 juni 20 – 21 uur: Aandacht voor GLB / Eco-regeling 
 

 


