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Aanleiding en doel bijeenkomst 

Aanleiding 

•Afspraken decentralisatie Natuur 

•Veranderende rollen tussen ministerie van EZ en provincies 

•Hoofdlijnen vernieuwd stelsel Agrarisch natuurbeheer 

•Roep om helderheid over kaders en richting 

 

  Doel van de bijeenkomst 

•Informeren over hoofdlijnen vernieuwd stelsel 

•Gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te wisselen 

•Koers voor de komende periode (Wat kunt u verwachten?) 
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Programma  

 

•Ontvangst 

•Filmpje 

•Welkomstwoord en inleiding  

•Presentatie ‘Opmaat naar professionalisering regionale collectieven’ 

•Presentatie ‘Collectief agrarisch natuurbeheer’  

•Vragen en discussie 

•Afsluiting 
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Rollen ministerie EZ en provincies  

Afspraken met kabinet Rutte I (Bleker) 

• Uitvoering ANb binnen de herijkte EHS bij provincies 

• Uitvoering ANb buiten de herijkte EHS bij het Rijk 

 
Afspraken tussen Stas Dijksma (Rutte II) en IPO over decentralisatie 

• Rijk stelt ambities en kaders (internationale verplichtingen) 

• Provincies werken doelen uit en voeren uit (gebiedsgericht) 

 

Agrarisch natuurbeheer 

• Rijk zorgt voor EU-context en vertaling van internationale doelen ANb 

• De provincies voeren de regie op de doelen in gebieden en sturen op 
resultaten met de gebiedspartners 

• Agrarische collectieven krijgen centrale rol bij de uitvoering van de doelen in 
de agrarische gebieden 
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Samenwerking EZ en IPO  

Deze omslag vraagt om 

• Provincies weer in positie zetten (regierol) 

• Scherpe afbakening taken en verantwoordelijkheden Rijk en provincies 

• Heroriëntatie koepels naar provincies (en EZ) 

 
Gezamenlijke aanpak 

• Nauwe samenhang in verantwoordelijkheden (GLB, POP en ANb) 

• Uitvoering bij provincies, maar met Dienst Regelingen (betaalorgaan) 

• Eenduidige informatie en communicatie 

• Nauwe samenwerking met koepels en GLB-pilot 
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Gezamenlijke projectorganisatie 

Opdrachtgeversoverleg 

• Rob van Brouwershaven (dir. N&B) 

• Gerard Beukema (dir. IPO) 
 

Projectgroep 

• Kernteam (EZ en IPO) 

• Deelprojectleiders (EZ en IPO) 
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Gezamenlijke projectorganisatie 

Zeven deelprojecten 

 

• Stelsel ANb/POP3/regelgeving 

• Uitvoering 

• Collectieven 

• Doelenkader 

• GLB/Europa 

• Kennis 

• Communicatie 
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• Raad van Advies (directeuren) 
• Collectievenberaad ANb  

(overleg met koepels ANb en pilots GLB) 
• Deelname in werkgroepen deelprojecten 

Betrokkenheid koepels en andere organisaties 
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