
 

                            

 

 

 

 

Datum 

 

Uw kenmerk 

 

Ons kenmerk  
 

Februari 2019  BA 2019 

 

 

Onderwerp Doorkiesnummer Bijlagen  

 

Bloem-vogelrijke akkerranden 2019 

 
077-3061744 Antwoordformulier, 

instructie  

 

 

De voorwaarden en informatie 2019 voor u op een rijtje. 

• Altijd duidelijk aangeven, middels sectienummer(s), waar de randen, overhoeken, percelen zich 

bevinden.  

• Genoemde randen en/of percelen dienen ook daadwerkelijk door de deelnemer worden ingezaaid.  

 

Deelnemers bloemrijke randen overhoeken of perceeltjes: 

 

• Leden Plattelandscoöperatie in de gemeenten Maasgouw, Beesel, Peel en Maas, Weert, Leudal 

krijgen tot 1.000 m² gratis mengsel (meer wordt evenredig berekend tegen een kostprijs (€ 30,-/1.000 

m²). Bij alle andere gemeenten krijgt u als lid Plattelandscooperatie tot 500 m² gratis mengsel. Meer 

wordt evenredig verrekend tegen de kostprijs van € 30,-/1.000 m²). Per gemeente is er een maximum. 

• Niet leden betalen voor het bloemenmengsel een eigen bijdrage van: € 30,-/1.000 m² (meer of minder 

wordt evenredig verrekend). Lidmaatschap kost slechts € 40,-/jr. 

• Het zaadmengsel 20 kg/ 10.000 m² dient uitsluitend te worden opgehaald op onderstaande dag en 

tijdstip. 

• Eigen bijdrage betaling contant.  

Wenst u een factuur (alleen mogelijk bij bedragen boven de € 50,-), dan dient u dit vooraf aan te geven 

en kost € 5,00 administratiekosten. 

 

Deelnemers commerciele agrarische rand op productiegrond: 

• Commerciele agrarische rand voor alleen agrarische bedrijven op daadwerkelijke 

akkerproductiegrond (Peel en Maas, Leudal, Weert, Maasgouw): 

• Wanneer het een commerciele agrarische rand is, dus productiegrond, deze op kaart weergeven 

• Commerciele randen zijn geen onderdeel vanuit ANLB, GLB-plicht of andere subsidieregelingen 

• Deelnemers commerciele randen hebben geen eigen bijdrage, lidmaatschap PCPM is noodzakelijk 

• Het zaadmengsel 30 kg / 10.000 m² dient uitsluitend te worden opgehaald op onderstaande dag en 

tijdstip 

• Let op, er is een maximale deelname per gemeente. Wie het eerst komt….. 

 

Antwoordformulier dient uiterlijk 10 april a.s. in ons bezit te zijn.(mail/fax/post) 

Let op; U ontvangt per mail een bevestiging! 

 

 Afhaaldatum op vrijdag 26  pril 2019 tussen 13.00 uur en 16.30 uur bij Agrea, Industrieterrein 116, 

te Panningen  

 

Fleurige groeten van,                                                                                           
                                                                                                             

Ron Janssen, contactpersoon                          Sponsoring beschikbaar stellen uitleverlokatie        


