Bijlage

Beheerpakket A01.01.03Fr: Greppel plas-dras
Algemene beschrijving
Dit beheerpakket Greppel plas-dras is een kleinschalige variant van het type plas-dras
A01.01.01 zoals bedoeld in bijlage 3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en is gericht op het ontwikkelen van specifieke plas-dras condities langs greppels en
slootjes. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan het type plas-dras. De kracht van greppel plas-dras is het feit dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte wordt
geïnundeerd, dit geeft tevens een variatie in de perceelsvegetatie. Bij een greppel plas-dras
zullen met name in de kuikenfase veel weidevogelgezinnen gebruik maken van deze waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een gunstige fourageerlocatie vormt.
Afbakening
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.
3. De beheereenheid is ten minste 0,1 en ten hoogste 0,3 hectare groot.
4. De beheereenheid dient gelegen te zijn in de directe omgeving van een greppel of sloot.
Subsidieverplichtingen
Het agrarisch beheerpakket kent een aantal beheereisen die moeten worden nageleefd in
verband met Europese cofinanciering.
Beheereisen:
1. De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. De inundatieperiode staat hieronder gedefinieerd.
2. In de inundatieperiode staat op tenminste 60% van de beheereenheid het waterpeil ten
minste 5 en ten hoogste 20 cm boven het maaiveld.
Beheerpakketten:
A01.01.03Fra De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april;
A01.01.03Frb De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 mei;
A01.01.03Frc De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 juni;
A01.01.03Frd De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 1 augustus.
Voor dit beheerpakket is de vergoeding gelijk aan die vastgesteld voor beheerpakket
A01.01.03, zoals bedoeld in bijlage 3, onderdeel B, behorende bij de Verordening natuur- en
landschapsbeheer 2013, met dien verstande dat de minimale oppervlakte-eis wordt verlaagd
van 0,3 ha naar 0,1 ha)

Toeslag T9Fr Hoog waterpeil
Algemene beschrijving
Voor de instandhouding van vitale weidevogelpopulaties is het noodzakelijk dat naast het
optimaliseren van het beheer ook de inrichting wordt geoptimaliseerd ten aanzien van openheid en waterpeil. Hierdoor is het bodemleven beter beschikbaar, wordt de grasgroei vertraagd en ontstaat er meer variatie in structuur van de grasmat.
Deze toeslag kent 2 varianten:
a: Hoog waterpeil van 20 tot 40 cm –maaiveld;
b: Hoog waterpeil van 0 tot 20 cm –maaiveld.

Afbakening
•
De toeslag is van toepassing bij A01.01.01, A01.01.02, A01.01.04, A01.01.05 en
A01.01.06.
•
De beheereenheid bestaat uit grasland.
•
De beheereenheid is ten minste 0,5 ha groot.
Beheereisen
T9Fra) Op de beheereenheid is in de periode 1 februari tot 15 juni een hoog waterpeil van
minimaal 20 en maximaal 40 cm beneden gemiddeld maaiveldniveau aanwezig.
T9Frb) Op de beheereenheid is in de periode 1 februari tot minimaal 15 juni een hoog waterpeil van minimaal 0 en maximaal 20 cm beneden gemiddeld maaiveldniveau aanwezig.
De genoemde peilen betreffen het slootpeil ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte,
de gemiddelde drooglegging. Het vastgelegde peilniveau in de vergunning/ontheffing van
een waterschap is hierbij leidend.
Toeslagpakket
T9a Hoog waterpeil: 20 tot 40 cm -mv
T9b Hoog waterpeil: 0 tot 20 cm –mv
Toelichting bij de toeslag
De vergoeding is alleen voor de gebieden waar het peil wordt opgezet, niet voor de gebieden
waar al een hoog waterpeil aanwezig of een bergboervergoeding (LFA) wordt aangevraagd
voor hoog waterpeil.
De toeslag is het meest effectief in combinatie met A01.01.01 en A01.01.05. Omdat het
wenselijk is grote peilvlakken te realiseren van minimaal 5 ha aaneengesloten kan de toeslag
ook aangevraagd worden op A01.01.02, A01.01.04 en A01.01.06. De provincie kan er voor
kiezen om de toeslag niet open te stellen voor 1 van deze pakketten.

