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Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 



NATUURPACT  2013   ->   Natuur- en biodiversiteitsbeleid 
 

Aanleiding 



Rolverdeling overheden sinds 2013 

• Rijk: Verantwoordelijkheid richting EU, wetgeving 
 

• Provincies: Beleidsverantwoordelijkheid, 

financiering, handhaving en toezicht, uitvoering 
 

• Gemeentes: Bestemmingsplannen, groen in de stad 
 

• Waterschappen: Peilbesluiten, uitvoering 

Kaderrichtlijn Water 



IPO en BIJ12 werken voor provincies 

 

• Belangenbehartiging in Den Haag en Brussel 

• Informeren en richting geven bij beleidsontwikkeling 

• Innovatie en kennisuitwisseling 

 

• Excellente uitvoering 

• Informatievoorziening 

• Kennisontwikkeling 

 

 



 

Gemeenschappelijke 
Beheerorganisatie (GBO) 

PAS bureau:  
PAS in uitvoering Natuur-

informatie  
en -Beheerer 

NDFF 

Faunafonds 

BIJ12 – werkt voor provincies 



Via dit stelsel verlenen provincies subsidie voor 
behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuur 
en landschap in Nederland. 

 

 

Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
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Hoeveel beheerders in het SNL? 

Vanaf 2016: 
 

• Natuurbeheer: circa 2.700 beheerders  
(incl. NM, SBB, Landschappen, natuurcollectieven) 
 

• Agrarisch natuurbeheer: 
- 40 collectieven met in totaal ruim 6.300 agrariërs   
- 3.000 beheerders in ‘oud’ agrarisch  
  natuurbeheer, waarvan 1.000 aflopend eind 2016 
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Welk bedrag is er mee gemoeid? 

 

• Natuurbeheer: 110.000.000 (2015) 

• Agrarisch natuurbeheer: 57.200.000 (2016) 
 

• In totaal dus 167.200.000 per jaar 

 



 



50% cofinanciering vanuit Brussel… 

        voor agrarisch natuurbeheer 

  ….dat brengt ook verplichtingen  

              met zich mee…. 

 

 

• EU-conforme uitvoering  

• Alleen subsidiabel beheer wordt vergoed 

• Controles ter plaatse: jaarlijks 5% van de 

beheeractiviteiten in het veld controleren 

• Jaarlijkse verantwoordingsrapportage aan de EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa investeert in het platteland 
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Oud & Nieuw agrarisch natuurbeheer 
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Subsidie vóór 2016 
 
• 14.000 individuele 

aanvragen 
 

• Agrarische flora- en 
faunagebieden 
 

• 17 pakketgroepen, veelheid 
aan beheerpakketten en 
pakketvarianten 
 

• Vast beheertarief per 
hectare 
 

• NVWA controleert percelen 
agrariër in het veld 
 

• Vanaf 2014 collectief  
agrarisch natuurbeheer  
via collectief beheerplan 
 

Vanaf 2016: ANLb 
 
• 40 agrarische collectieven 
• 45 gebiedsaanvragen 

 

• 6.300 deelnemende agrariërs 
 

• 4 agrarische leefgebieden 
• Categorie water 
• Beheerfuncties en clusters van 

beheeractiviteiten 
 

• Adviestarief o.b.v. maximale 
vergoeding volgens CGBD 

 
• NVWA controleert collectief 

 
• Collectief voert schouw uit bij 

deelnemers 

 



• Instandhouding en toename flora-fauna landbouwgebied 

• Agrarische grond beheren 

• Natuurdoelen inpasbaar in agrarische bedrijfsvoering 

• Beheerverplichting 

• Vrijwillige overeenkomst voor 6 jaar  

 
 

• Vanaf 2014 alleen nog collectief agrarisch natuurbeheer 

– Jaarlijks collectief beheerplan 

– Beheerders geven deelname in hectares aan (min-max) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarisch natuurbeheer “oude stijl”  
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Agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet duidelijkere meerwaarde 
opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. 
  

Daarom:  vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer, 
gebaseerd op ervaringen uit de agrarische natuurbeheerpraktijk.   

 

• Meer natuurwinst 

• Efficiënter 

• EU-conform 

• Collectieve aanpak 

• Streek aan zet 

• Gestart 1 januari 2016 
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Invoering ANLb in beeld 

 

 

 

 

https://vimeo.com/156684115
https://vimeo.com/156684115
https://vimeo.com/156684115
https://vimeo.com/156684115
https://vimeo.com/156684115
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Leefgebiedenbenadering 
Creëren en in stand houden leefgebied voor  
(groepen van) soorten die vergelijkbaar beheer vragen.  
 
4 Agrarische leefgebieden 
 
 
 
 
 
 
Categorie water 
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Instandhouden internationale doelsoorten 



17 



18 

 
Droge dooradering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/113907696
https://vimeo.com/113907696
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Natte dooradering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
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Categorie water: 
 
• Waterberging 
• Bufferzone 
• Verbeteren waterkwaliteit 
• Vernatting 
• Water vasthouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
https://vimeo.com/113907695
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Eerste resultaten 

• Provincies en collectieven hebben focus 
aangebracht op te beheren gebieden 

• Agrarisch natuurbeheer is buiten kansrijke 
gebieden afgenomen 

• Het areaal akkerbeheer en natte 
dooradering is gestegen 
 

Maar we zijn er nog niet…… 
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Jaarkalender ANLb 

Januari     start beheerjaar 
15 april     provincie stelt provinciaal NBP en het juridisch kader vast 
15 mei     collectieven dienen betaalverzoek in bij RVO.nl voor het  
      huidige beheerjaar 
Juni – september   openstelling ANLb  
1 september – 1 november beschikken op gebiedsaanvragen collectieven 
Juli – december   audits certificering 
1 oktober    indienen betaalverantwoording  
15 december    indienen jaarlijks beheer 
31 december    voortgangsverslag voor goed gesprek met provincie  
Februari     RVO.nl betaalt beheervergoeding voorgaande jaar 
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ANLb in de praktijk:  
 

Presentatie Gelderse collectieven 
Yvette Ruesen 



• 40 agrarische collectieven 

 

• Opgericht door ca. 160 agrarische 
natuurverenigingen (ANV’s) 

 

• Leden zijn de deelnemers ANLb 

 

• Begeleid in hun professionalisering door 
SCAN (tot oktober 2016) 

 

• Ondersteund in hun taken door 
landelijke koepel, BoerenNatuur.nl 

 
 
 

Wie zijn de collectieven? 
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• Veldmedewerkers 

• Administratief / financieel medewerker 

• Schouwmedewerker 

• Ecoloog 

• Regionaal coördinator 

 

• Bestuur 

• Evt. ecologische commissie 

• Evt. schouwcommissie 

• Evt. geschillencommissie 
 

 
 
 

Functies binnen collectief 
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Takenpakket 
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• Collectief monitort het beheer 
– Ligt het beheer op de juiste plek, moet er beheer verplaatst worden (bv broedplaatsen 

weidevogels)? 
– Moet er last minute beheer ingezet worden? 

 
• Provincie voert beleidsmonitoring uit 

– Wat zijn de trendontwikkelingen, worden de doelen die gesteld zijn in het beleid 
gehaald? 
 

• Collectief  en NVWA voeren controles uit 
– Voldoet het uitgevoerde beheer aan de voorwaarden? Dit gebeurt dmv een eigen 

steekproef van zowel collectief als NVWA. 
 

• Collectief legt verantwoording af 
– 1 oktober dient het collectief een verantwoording op het betaalverzoek in. 
– Het collectief maakt een voortgangsverslag waarin het  collectief duidelijk maakt wat 

zij het afgelopen beheerjaar heeft gedaan. In een gesprek met de provincie wordt dit 
toegelicht. 
 

 

 
 

 

 
 
 

De praktijk 
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Monitoring 
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Aspect Beoordelingscriterium Punten 

Breedte  de NVO is minimaal 3 m breed  

 de NVO is minder dan 3 m breed 

2 

1 

Aaneengeslotenheid  de oever maakt onderdeel uit van waterhuishoudkundige eenheid 

met een dichtheid van minimaal 5% aan NVO’s  

 de oever ligt geïsoleerd 

2 

  

1 

Type oever  er is een droog talud, een nat talud en een onderwatertalud aanwezig 

 er zijn twee van de drie genoemde delen van het talud aanwezig 

2 

1 

Bescherming tegen aantasting  de oever is afgerasterd 

 de oever vertoont lichte vertrapping 

 de oever vertoont sterke vertrapping 

 de oever vertoont sporen van bemesting 

 de oever vertoont sporen van bestrijdingsmiddelen  

 de oever vertoont sporen van bagger en/of slootvuil/maaisel 

 de oever bevat veel zwerfvuil 

2 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

Begroeiing oever  de oevervegetatie bestaat uit hooilandsoorten (droge talud), 

oeverplanten (natte talud) en waterplanten die in het 

onderwatertalud wortelen  

 de oevervegetatie bestaat uit twee van de drie bovengenoemde 

groepen 

 de oeverbegroeiing bestaat voornamelijk uit riet 

 de oeverbegroeiing bestaat uit grassen van bemeste graslanden 

2 

  

  

1 

0 

0 

Beheer van de oever Registreer (zonder hieraan punten toe te kennen): 

 het maaibeheer van de oever (op basis van de meldingen uitgevoerd 

beheer): wordt de verschillende delen van de oever ook verschillend 

beheerd, wanneer wordt er gemaaid, hoe vaak wordt er gemaaid, 

wordt het maaisel afgevoerd? 

 eventueel: het beheer van het aanpalende land: is het in gebruik als 

grasland of bouwland, hoe wordt het grasland in het voorjaar gebruikt 

(eerste gemaaid of eerst beweid)? 

n.v.t. 

Foto’s Maak foto’s van (delen van) de NVO n.v.t. 

Checklist kwaliteitsschouw natuurvriendelijke oevers 



– Lumpsum financiering 

– 100% beheervergoeding voor deelnemers 

 Inkomstenderving 

 Werkzaamheden 

– 15% overhead voor collectief (bestuurlijke afspraak) 

– 20% overhead voor collectief (praktijk) 

– 120% vergoeding in gebiedsaanvraag 

 
Voordeur-achterdeur 

principe 

 

 
 

 

Wie betaalt dat? 
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Zie voor meer informatie: 

www.portaalnatuurenlandschap.nl 

www.boerennatuur.nl 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.boerennatuur.nl/
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