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Instapcriteria  
 
Naast toetsing op algemene voorschriften wordt er gekeken of de beschikbare transactiekosten re-

delijkerwijs dekkend zijn.  

 

Het FAC mag maximaal 20% organisatiekosten rekenen bovenop de beheervergoeding die de deelne-

mer ontvangt. Bijvoorbeeld, voor 1 hectare onbereden basis grasrand met enige kruiden ontvangt de 

deelnemer een vergoeding van 2.000 euro, dus heeft het FAC maximaal 400 euro ter beschikking om 

de regeling uit te voeren. Dit geld wordt o.a. besteed aan overleg met overheden, RVO, het inteke-

nen van de randen, regelen zaaizaad, contract en uitbetaling. Kleine oppervlaktes kunnen derhalve 

niet rendabel worden uitgevoerd en daarom zijn er instapeisen geformuleerd. Het streven is dat een 

deelnemer minimaal 2.000 euro aan vergoeding ontvangt (dit is de vergoeding voor of 1,0 ha onbere-

den basis grasrand of 2,0 ha bereden basis grasrand of een combinatie hiervan). Om toch zoveel mo-

gelijk deelnemers mee te kunnen laten doen zijn er eveneens plafonds ingesteld. Indien u niet aan de 

instapcriteria kunt voldoen en toch mee wilt doen dan kunt u contact opnemen met:  beheer@flevo-

landsagrarischcollectief.nl.  

 

Algemene toets: 

- De rand moet direct gelegen zijn langs oppervlaktewater, bij voorkeur langs watervoerende 

sloten; een droge sloot kan wel, maar een rand naast een sloot met daartussen een kavelpad 

dat kan niet. 

- Doorgaan met bufferstroken die op de goede plekken liggen heeft de voorkeur.  

- Voor nieuwe randen zal er een voorkeur zijn voor randen die in gebieden liggen met meer 

normoverschrijdingen (van gewasbeschermingsmiddelen) in oppervlaktewater.   

 

Minimumeisen: 

- Onbereden rand: minimaal 0,5 ha, bij voorkeur 1,0 ha per deelnemer, welke kan bestaan uit 

meerdere beheereenheden, waarbij een beheereenheid minimaal 0,15 ha is. 

- Bereden rand: minimaal 0,5 ha, bij voorkeur 2,0 ha per deelnemer, welke kan bestaan uit 

meerdere beheereenheden, waarbij een beheereenheid minimaal 0,15 ha is. 

 

Plafond 

- Onbereden rand: maximaal 1,5 ha per deelnemer. 

- Bereden rand: 3,0 ha per deelnemer. 
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