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Te beperkt houdbaar? 

• Resultaten: 

Vallen tegen en moeten beter 

 

• Hoe: 

-Inzetten op echte kansen 

-Professionaliteit 

-Samenhang 

-Samenwerking 

-Continuïteit 

 

-Provinciale regie op integraal beheer 
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Agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl 

• Verduurzaming, in het bijzonder 
internationale biodiversiteits-
verplichtingen 

 

• In de streek komt het samen met 
een belangrijke rol voor collectieven 
 

- Versterken effectiviteit 

- Verbeteren efficiëntie 

- Gebruik lokale energie en kennis 
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Verduurzaming? Verbreding agrarisch natuurbeheer 

Doel Europese Commissie met agro-milieuklimaatmaatregelen (GLB 2014-2020): 

  

‘verduurzaming van het landelijk gebied en voldoen aan 

groeiende maatschappelijke behoefte voor milieudiensten’ 

door: 

• Verzachten van effecten klimaatverandering; 

• Verbeteren van grond- en waterkwaliteit; 

• Behoud van landschap; 

• Versterken biodiversiteit. 

 

Agrarisch natuurbeheer kan breder worden ingezet, waardoor samenwerking 

overheden binnen één stelsel logisch is.  
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In de streek komt het samen 

• Wie: collectief als begunstigde en samenwerkende  
overheden als subsidieverlener: 

• Het collectief aan zet, draagvlak.  
Een collectief kan een ANV zijn.  

• De regie qua doel bij provincies. 

• De regie qua stelsel bij het Rijk.  

 

• Waar: de streek centraal 

 

• Integraliteit, maatregelen in samenhang,  
samenwerking met andere beheerders,  
‘slim koppelen, ondersteunend gebiedsprocessen. 

 

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/images/_LEN6920grauwe%20kiekendief_kop_zomer2010-HHut_kopie.jpg
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De integraliteit in beeld 
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Certificering:   kwaliteitsborging proces 
 
Streekidee:   interactief bepalen doelen 
 
Toezicht:  EU conform 
 
Verantwoording: gestandaardiseerd 
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Betekenis pilots voor proces ? 

• Opdracht van het Rijk, nu verantwoordelijkheid provincies  
 

• Praktijkervaring voor anderen, voor ontwikkeling stelsel:  
 

• Meevallers en tegenvallers, af- en aanraders 
 

• Ambities en realiteit 
 

• Interactie overheden, beheerders, agrariërs 
 

• Kennis en kunde organiseren  
 

• Borging continuïteit organisatie 
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Overgang 
 

• Vanaf 2014: SNL+ = alle aanvragen via collectief 
 

• 2014 laatste jaar voor pilots 

 

• Vanaf 2015: voorbereiden aanvraag nieuwe stijl 

 

• Vanaf 2016: beheren volgens nieuwe stijl 

 

• Wat moet is de ondergrens, breder en beter mag 
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Aandachtspunten 

• Oprichten en ontwikkelen collectieven  

• Gebiedsdekkend voor opgaven 

• Professionaliseren uitvoering 

• Verbreden activiteiten 

• Communicatie 

• ICT (ToolKit, eSNL, perceelsregister, IMNa) 

• Aanpassen regelgeving 

 

• Leren en groeien in nieuwe rol  

• opdrachtgever (provincies: kaderstellend, vertrouwen geven)  

• opdrachtnemer (collectieven: verantwoordelijkheid nemen en waarmaken) 

• alle deelnemers (gezamenlijke opgave: samenwerking aan samenhang) 

• regie (bundeling beleid, beheerders en boeren) 
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Vragen? 


