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OVERGANGSREGIME NIEUW STELSEL

Ontwikkeling vernieuwd stelsel:

In nauwe afstemming met LTO, koepels van agrarisch natuurverenigingen, 

verschillende soortenorganisaties en Terreinbeherende organisaties en

gebaseerd op ervaringen uit praktijk.

Vernieuwing Agrarisch Natuurbeheer

• Effectieve en efficiënte realisatie maatschappelijke doelen

• Betere en meer duurzame deelname agrariërs

• Ondernemerschap

• Lagere uitvoeringskosten 
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Factsheet agrarisch natuurbeheer

Het ministerie van Economische Zaken en IPO/provincies bereiden een vernieuwing van het stelsel voor 
agrarisch natuurbeheer voor. Het vernieuwde stelsel is ontwikkeld in afstemming met LTO, koepels van 
agrarische natuurverenigingen, diverse soortenorganisaties en Terreinbeherende organisaties en is 
gebaseerd op ervaringen die in de praktijk van het agrarisch natuurbeheer zijn opgedaan.

De streek aan zet! 
Het nieuwe stelsel kan een breed gedragen beweging in 

de streek op gang brengen om maatschappelijke doelen 

(natuur, water, recreatie) effectiever te verwezenlijken met 

een efficiënte aansluiting op de agrarische bedrijfsvoering. 

Agrariërs kunnen ook hun positie als duurzaam ondernemer 

in de streek ermee versterken. Het stelsel ondersteunt zo de 

ontwikkeling van inpasbaar agrarisch ondernemerschap in 

het landelijk gebied. 

Collectieve subsidieaanvraag
De kern van het stelsel: een collectieve benadering en het 

agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest 

kansrijk is voor een goed natuurrendement. Een agrarisch 

collectief doet een gebiedsaanvraag bij de overheid. Boeren 

vragen dus niet meer individueel subsidie voor agrarisch 

natuurbeheer aan. 

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer
Het systeem wordt effectiever en efficiënter. Effectiever 

doordat het agrarisch natuurbeheer in de streek minder 

versnipperd en meer integraal wordt toegepast in gebieden 

waar biodiversiteitswinst is te verwachten. Efficiënter 

doordat aanvragen worden ingediend door professionele 

collectieven. Hierdoor neemt het aantal aanvragen sterk 

af (van circa 14.000 individuele aanvragen naar 75 -150 

collectieve aanvragen). Ook worden aanvragen van hogere 

kwaliteit digitaal ingediend bij Dienst Regelingen en  is 

er een nauwe samenwerking tussen Dienst Regelingen en 

de professionele collectieven over de gebiedsaanvraag, 

waardoor de beoordelingstijd bij administratieve controles 

afneemt. Door dit alles moeten de uitvoeringskosten sterk 

kunnen worden teruggebracht. 

Doelen vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijk instrument 

voor het realiseren van de internationale natuurdoelen. 

Het wordt ook ingezet ter ondersteuning van het beheer 

van natuurgebieden en om natuurgebieden met elkaar te 

verbinden. De biodiversiteitsdoelen in het agrarisch gebied 

en de bescherming van waardevolle natuur zijn hierbij het 

uitgangspunt.

Taken, rollen en verantwoordelijkheden rijk – 
provincies – collectieven

•  Het Rijk stelt voor de internationale verplichtingen 

op hoofdlijnen de ambities voor het agrarisch 

natuurbeheer vast en geeft de kaders aan voor de 

realisatie ervan.

•  Overheden stellen de doelen vast. 

•  De streek weet waar en hoe de doelen het beste 

gerealiseerd kunnen worden. 

•  De collectieven doen een gebiedsaanvraag die de 

provincies beoordelen op de na te streven doelen. De 

collectieven sturen op de samenhang in maatregelen 

en locaties, op de aansluiting van de maatregelen bij de 

doelen, op de continuïteit in de jaren en op het leveren 

van de afgesproken prestaties. 

Het agrarisch natuurbeheer en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
Het agrarisch natuurbeheer vormt als agromilieu 

en -klimaatmaatregel een belangrijke pijler in het 

plattelandsbeleid (pijler twee van het GLB). Binnen 

het nieuwe GLB 2014-2020 wordt collectief agrarisch 

natuurbeheer mogelijk gemaakt in het komende nationale 

plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Het nieuwe 

agrarisch natuurbeheer heeft ook raakvlakken met de 

‘vergroening’ binnen de eerste pijler van het GLB. Het 

agrarisch natuurbeheer moet kunnen worden ingezet om 

te voldoen aan de vergroening, mits het resultaat minstens 

gelijk is aan de algemeen geldende vergroeningseisen. 

Dubbele betaling moet hierbij voorkomen worden. 

Start en overgang van het stelsel
In 2015 wordt de nieuwe regeling opengesteld door de 

twaalf provincies. Intentie is dat de collectieven worden 

beschikt voordat het eerste beheerjaar in 2016 begint. Zodat 

vooraf duidelijk is wat bij collectieven wordt vergoed. Voor 

de tussenliggende periode blijft het Subsidiestelsel Natuur 

en Landschap (SNL) van kracht. Voor de beheerjaren 2014 en 

2015 zullen de aanvragen van individuele beheerders via de 

gebiedscoördinator bij Dienst Regelingen worden ingediend.

De sector is mede verantwoordelijk
Het nieuwe stelsel stelt de nodige eisen aan collectieven. 

Belangrijk daarbij is de professionalisering van de huidige 

Agrarische natuurverenigingen naar professionele 

collectieven voor de organisatie van het agrarisch 

natuurbeheer, gekoppeld aan de eisen die gesteld 

worden vanuit het vernieuwde stelsel. Vandaar uit 

kunnen collectieven met andere gebiedsorganisaties 

doorgroeien naar een integrale gebiedsorganisatie waarmee 

meerdere gebiedsdoelen gerealiseerd kunnen worden 

(het groeimodel). Dat gaat gepaard met een certificering 

op basis van een programma van eisen en een intern 

kwaliteitsborgingsysteem, administratief en in het veld.


