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Kader
De begrippen in dit document hebben zowel betrekking op het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer als het natuurbeheer voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
2016, in de meest brede zin, juridische begrippen, ‘begrijpelijke’ / communicatieve
begrippen en hoe deze zich verhouden tot IMNA. De begrippen van de SVNL 2016
worden afgestemd in de werkgroep Natuurbeheer en in het provinciale
projectleidersoverleg ANLb2016 en vervolgens vastgesteld in de AACVP.

Begrippenlijst SVNL 2016
Deze begrippenlijst is een groeidocument en wordt periodiek aangepast. De begrippen
komen voort uit de Subsidieverordening (SVNL) 2016 (waar het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer 2016 een onderdeel van is), het Format Natuurbeheerplan 2016 en de
Index Natuur en Landschap 2016. Als de begrippen in al deze instrumenten voorkomen,
wordt dit weergegeven met een *.

Begrip

Definitie

Abiotische
omstandigheden

Fysische en chemische
omstandigheden van een gebied die
medebepalen of een plant of dier er
kan voorkomen en zich er kan
handhaven.
De doorvertaling van de
gebiedsbeschikking naar
beheercontracten met individuele
deelnemers op basis van het
beheerplan.
Een agrarisch collectief is een
gecertificeerd
samenwerkingsverband in de vorm
van een (coöperatieve) vereniging in
een (zelfgekozen) begrensd gebied
dat bestaat uit agrariërs en andere
grondgebruikers (beheerders met
gebruiksrecht van de grond) in een
gebied die zich op vrijwillige basis
hebben verenigd voor het uitvoeren
van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Het collectief is
eindbegunstigde van de subsidie.
Beheer op of aanpalend aan
landbouwgrond ter bevordering van
natuur en/of landschap in het
landelijk gebied, inclusief
waterkwaliteit.
Implementatie van het stelsel voor

Achterdeurafspraak
tussen agrarisch collectief
en haar deelnemers

Agrarisch collectief

Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

Agrarisch Natuur- en

Waar komt
het voor
Format NBP
(agrarisch)

Collectieven
(agrarisch)

Format NBP,
Verordening
(agrarisch)

Verordening
(agrarisch)

Project*

Landschapsbeheer 2016
(ANLb 2016)
Agrarisch
natuurbeheerder
Agrarische
natuurvereniging (ANV)

Agrarische natuurtypen
Zie ook Natuurtypen

collectief agrarisch natuur- en
landschapsbeheer dat per 1 januari
2016 van kracht wordt.
Uitvoerder van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
Een samenwerkingsverband van
boeren en andere belanghebbenden
voor het uitvoeren van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer.
Een ANV kan ondersteunende taken
vervullen aan het collectief bij het
stimuleren en uitvoeren van
agrarisch natuurbeheer;
= leefgebieden voor het Agrarisch
natuur- en landschapsbeheer 2016.
Een typering van agrarische natuur
gebaseerd op abiotische en biotische
condities voor de instandhouding
van (groepen van) internationale
doelsoorten.

Verordening,
Format NBP

Index Natuur en
Landschap,
Format NBP,
Verordering

Onderscheiden worden: open
grasland, open akkerland, droge
dooradering en natte dooradering en
de categorie water.

Agrarisch ondernemer

Agromilieu- en
klimaatdiensten

Ambitiekaart

Dit zijn de Agrarische natuurtypen
A11 t/m A14 en W01 van de Index
Natuur en Landschap.
Agrariër die is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en in het
bezit is van landbouwgrond.
Landbouwproductiemethoden en
beheermaatregelen (diensten) die
primair gericht zijn op het creëren
van positieve omstandigheden voor
het behoud en het verbeteren van
de biodiversiteit, waterkwaliteit en –
kwantiteit. De diensten hebben een
duidelijke (maatschappelijke)
meerwaarde voor natuur, landschap,
water, milieu en agrarisch
ondernemerschap en zijn gericht op
de duurzame ontwikkeling van het
platteland.
De ambitiekaart geeft de gebieden
aan waar een verbetering van de
natuurkwaliteit op langere termijn
mogelijk en wenselijk is. De
ambitiekaart vormt de basis voor de
(subsidiëring van)

Verordening

Verordening

Format NBP

Artikel 28 van Verordening
(EU) Nr. 1305/2013, POP
3, hoofdstuk 8
Awb
Baseline

Bedrijfsperceel

Begunstigde

Beheeractiviteit
(Koppeltabel)
Beheerder

Beheercontract tussen
collectief en deelnemer

Beheerfunctie

Beheereenheid

Beheerjaar

kwaliteitsimpulsen op grond van de
Subsidieregeling Kwaliteitsimpulsen
Natuur en Landschap (SKNL).
Artikel 28 (maatregel 10) beschrijft
de Agromilieu en klimaatsteun.
Algemene Wet Bestuursrecht
Europees begrip uit het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB)
Definitie: Maatregelen die wettelijk
verplicht zijn om landbouwpercelen
in goede landbouw- en
milieuconditie te houden, incl.
randvoorwaarden (cross compliance
en vergroening GLB). Hiervoor kan
geen subsidie worden aangevraagd.
Een bedrijfsperceel is een
aaneengesloten stuk grond of
element in het landschap dat tot één
beheerder behoort. Momenteel is
ook het type grondgebruik (gewas)
een kenmerk van het
bedrijfsperceel.
Potentiële subsidieontvanger (voor
het ANLb2016 is dat het agrarisch
collectief)
Een controleerbare en verifieerbare
maatregel die is opgenomen in de
Koppeltabel.
Rechtspersoon die krachtens zakelijk
of persoonlijk recht gebruiksrecht
heeft over een bedrijfsperceel.
Overeenkomst tussen een agrarisch
collectief en een deelnemer aan het
collectief waarin de afspraken voor
het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer zijn vastgelegd.
De functie van een cluster van
beheeractiviteiten:
voortplantingsmogelijkheden,
broedmogelijkheden,
opgroeimogelijkheden, foerageren
en nat biotoop.
Een aaneengesloten oppervlakte
grond of een element in het
landschap waarop één set aan
beheermaatregelen (een
beheerpakket) wordt uitgevoerd.
Een kalenderjaar

Verordening

Verordening
Verordening,
POP3

Verordening

Verordening

POP3
(agrarisch)
Verordening

Collectieven
(agrarisch)

Verordening
(agrarisch)

Verordening

Verordening

Beheerpakket
voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

Beheerplan van een
agrarisch collectief
(SVNL 2016 – ANLb2016)
Ook wel ‘jaarlijks beheer’
of ‘opgave
beheeractiviteiten’
genoemd

Een samenhangende combinatie van
beheeractiviteiten en eventueel
aanvullende voorwaarden
(instapeisen, beheereisen en
administratieve of aanvullende
verplichtingen) die (een deelnemer
aan) een agrarisch collectief op een
bepaald perceel uitvoert.
De beheeractiviteiten en voorwaarden zijn gericht op het in
stand houden van (een groep van)
bepaalde doelsoorten of een
milieuconditie (waterbeheer).
Een door een agrarisch collectief
opgesteld plan voor het beheer als
nadere invulling van een
goedgekeurde gebiedsaanvraag voor
het ANLb 2016. (Niet te verwarren
met een collectief beheerplan voor
het SNL, dat wordt opgesteld door
een gebiedscoördinator). Dit plan
heeft een looptijd van één jaar en
wordt voor elk jaar van de zesjarige
subsidieperiode opgesteld.

Beheerovereenkomsten
agrarische
collectieven en
deelnemers

Format NBP,
RVO.nl

Beheersubsidiekaart
Beheertype
Onderscheiden worden
beheertypen voor natuur,
agrarisch natuur en
landschap

Beheertypen vormen de basis voor
afspraken over doelen en middelen
tussen de provincie en beheerder en
zijn bedoeld voor de aansturing van
het (agrarisch) natuur- en
landschapsbeheer op basis van een
uniforme natuurtaal.

Index Natuur en
Landschap,
Format NBP,
Verordening

Een beheertype is een verdere
concretisering / detaillering van een
natuurtype.
Beheertypenkaart

Beheerstrategie

De beheertypenkaart geeft alle
bestaande, beheerwaardige
(agrarische) natuur en landschap
weer met de benamingen volgens de
landelijk uniforme systematiek van
de Index Natuur en Landschap. Met
de beheertypenkaart stimuleert de
provincie de instandhouding van de
op die kaart aangegeven en
begrensde beheertypen.
In de beheerstrategie vertaalt het
agrarisch collectief de
beoordelingscriteria uit de

Format NBP,
Verordening

Agrarisch
collectief

Betaalaanvraag

Beschikking

subsidieverordening en het
Natuurbeheerplan naar een
gebiedseigen aanpak voor de
uitwerking van het netwerk en/of
het beheermozaïek; de spelregels
die gecommuniceerd worden naar de
boeren en andere grondgebruikers.
Jaarlijks verzoek van een agrarisch
collectief tot uitbetaling van de
toegekende subsidie.
Een beslissing van de provincie op
de subsidieaanvraag voor het
(agrarisch) natuur- en
landschapsbeheer op basis van de
beoordeling van een aanvraag.

Verordening

Verordening

Voor het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer worden in de
beschikking de 6-jarige
verplichtingen vastgelegd op het
niveau van leefgebieden en/of
deelgebieden voor agrarisch natuuren landschapsbeheer en clusters van
beheeractiviteiten met hun
beheerfunctie.
Betaalbeschikking

Beschikt gebied

Biodiversiteit

Biodiversiteitsdoelen

Bij het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer is daarnaast
sprake van een jaarlijkse
betaalbeschikking naar aanleiding
van het betaalaanvraag en de
verantwoording op de
betaalaanvraag.
Gebied waarvoor een
subsidiebeschikking in het kader van
de SVNL en/of SKNL is afgegeven.
Dit gebied ligt binnen de begrenzing
van het natuurbeheerplan van de
provincie.
De graad van
verscheidenheid/variatie aan
levensvormen (soorten, genen)
binnen een gegeven ecosysteem.
Doelen voor het instandhouden en
verbeteren van (groepen van)
soorten die zijn opgenomen in de
Vogel- en Habitatrichtlijn (VR/HR).
Agrarisch Natuurbeheer is gericht op
maatregelen die helpen bij het
instandhouden van leefgebieden
voor ANLb en milieucondities voor

Verordening

Format NBP,
Verordening

Format NBP

Biotische omstandigheden

Catalogus Groenblauwe
Diensten

Certificaat (agrarisch)
natuurbeheer

deze soorten
Biotische omstandigheden hebben
betrekking op relaties tussen
organismen (binnen en tussen
soorten) die voorkomen in hetzelfde
leefgebied voor agrarisch
natuurbeheer.
De belangrijkste biotische
omstandigheden zijn:
voedselaanbod, populatiedichtheid,
concurrentie, aanwezigheid van
predatoren en parasieten, symbiose
en samenwerking tussen soorten.
Alle beheermaatregelen (een
verzameling van beheeractiviteiten)
waarvoor de Europese Commissie de
bijbehorende vergoedingen heeft
aangemerkt als geoorloofde
Staatssteun.
Een verklaring van de provincie dat
een natuurbeheerder of agrarisch
collectief voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen. Het biedt een
waarborg dat het beheer op de
afgesproken manier wordt
uitgevoerd. Hierbij staat vertrouwen
in de beheerder centraal.

Format NBP

CGBD, Format
NBP,
Verordening

Verordening

Er zijn drie soorten certificaten:
Certificaat natuurbeheer: een
individueel certificaat voor eigenaren
en organisaties die natuur beheren
Certificaat samenwerkingsverband
natuurbeheer: een groepscertificaat
voor natuurbeheerders die ook
formeel samenwerken zoals de Unie
van Bosgroepen
Certificaat collectief agrarisch
natuurbeheer: een verplicht
certificaat voor het agrarisch
collectief.
Cluster van
beheeractiviteiten

Een cluster van beheeractiviteiten
bestaat uit een opsomming van
beheeractiviteiten uit de Koppeltabel
De gezamenlijke beheeractiviteiten
die nodig zijn voor het behoud of de
versterking van een habitat in een

(Agrarisch)

leefgebied voor agrarisch
natuurbeheer zijn verwoord in
clusters van beheeractiviteiten.
Bij een cluster van beheeractiviteiten
wordt ook de beheerfunctie
aangegeven. Deze is gelijk voor alle
clusters: broedmogelijkheden,
opgroeimogelijkheden, foerageren
en nat biotoop.

Collectief beheerplan
(SNL 2010-2015)

Deelgebied

Deelnemer aan een
agrarisch collectief

Doelsoorten
Ecologische effectiviteit

Eindbegunstigde subsidie

Binnen elk cluster van
beheeractiviteiten zijn
beheerpakketten beschikbaar die
bijdragen aan de realisatie van de
beoogde beheerfunctie van dat
cluster van beheeractiviteiten.
Een in opdracht van de provincie in
het kader van het SNL door een
gebiedscoordinator opgesteld en
afgestemd plan voor het collectief
uitvoeren van agrarisch
natuurbeheer in een bepaald gebied.
Deel van een leefgebied voor
agrarisch natuurbeheer met een
specifieke naam en een begrenzing
op kaart in het Natuurbeheerplan
Grondgebruiker (beheerder met
gebruiksrecht) die landbouwgrond,
landschapselementen of
watergangen direct grenzend aan
landbouwgrond beheert en die een
contract heeft afgesloten met een
agrarisch collectief om deel te
nemen aan de uitvoering van een
beheerplan.
De soorten waarvoor Nederland een
internationale verplichting heeft.
De mate waarin de maatregelen
leiden tot een
verbetering van het leefgebied voor
agrarisch natuurbeheer van de
doelsoorten. De effectiviteit is mede
afhankelijk van de intensiteit van de
landbouw in het landschap waarin de
maatregelen worden uitgevoerd en
de structuur en diversiteit van
datzelfde landschap.
Ontvanger van overheidsgelden,
verantwoordelijk voor het realiseren
van overeengekomen doelen

Format NBP,
SNL-verordening

NBP,
Verordening

Format NBP,
Verordening

Format NBP,
Verordening

verordening

EU-conforme uitvoering
stelsel

Gebiedsaanvraag

Gebiedscoalitie

Gebiedsgerichte
benadering

Gebiedspartners /
gebiedspartijen

Gebiedsproces

Gecertificeerd agrarisch
collectief

Uitvoeringsproces dat voldoet aan
Europese wet- en regelgeving, en
periodiek wordt gevalideerd door
Europese en nationale audits.
Een in nauwe afstemming met
gebiedspartners tot stand gekomen,
samenhangend ecologisch effectief
en economisch efficiënt plan van een
agrarisch collectief voor het
uitvoeren van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in een bepaald
gebied. Dit is de subsidieaanvraag
voor de zesjarige subsidieperiode
voor het ANLb 2016.
Coalitie van een agrarisch collectief,
belanghebbenden en vrijwilligers
met als doel (het ondersteunen van)
de uitvoering van een ecologisch
effectief en economisch efficiënt
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
Samenhangende en integrale
benadering van het gebied, die
rekening houdt met regionale
verschillen in het Landschap.
Het gaat om maatwerk op
gebiedsniveau.
Alle partijen in het gebied waarmee
wordt samengewerkt:
overheidsorganisaties, agrarische
collectieven, terreinbeherende
organisaties, soortenorganisaties en
andere belanghebbenden, zoals
dorpsraden of het VVV.
Proces gericht op het koppelen van
belangen en het verbinden van
partijen in een gebied voor een
goede afweging van te realiseren
doelen met belangen en
mogelijkheden van betrokken
partijen in het gebied op basis van
beschikbare middelen.
Collectief dat een certificaat voor
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer heeft ontvangen
van de Stichting Certificering SNL
omdat het voldoet aan het
programma van eisen voor
certificering. Het certificaat wordt
afgegeven op basis van het
kwaliteitshandboek van het
collectief.

Verordening

Format NBP,
Verordening

Format NBP,
Verordening

Verordening

Format NBP,
Verordening

Format NBP,

Format NBP,
Verordening

Gedeelde ambitie
Begrip is vervallen.
Nu: afgestemde ambitie

Gemiddelde
leefgebiedenvergoeding

GLB pijler

Groenblauwe
landschapselementen
Zie ook
landschapselement

Grote natuurbeheerder
High-nature Value
Farmland

Set van doelen en activiteiten die in
een streek worden ingezet, in
onderlinge afstemming
samengesteld door gebiedspartners
zoals agrarische collectieven,
overheden en natuur- en
soortenorganisaties in die streek.
Een lumpsum vergoeding die lager
of gelijk is aan de maximale
vergoeding voor de
beheeractiviteiten zoals beschreven
in de Koppeltabel.
Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid heeft twee 'pijlers'.
Pijler 1 omvat het markt- en
inkomensbeleid met toeslagen om
het inkomen van agrariërs te
ondersteunen en de vergroening.
Pijler 2 omvat het plattelandsbeleid.
Het gaat om maatregelen die de
concurrentiekracht van de landbouw
moeten versterken, het milieu en
landschap verbeteren en de
leefkwaliteit op het platteland
bevorderen.
Elementen in het landschap met een
hoge natuurwaarde, doordat veel
dieren en planten er beschutting,
dekking en voedsel vinden.
De lijnvormige landschapselementen
worden gebruikt als migratieroute
door veel zoogdieren als vleermuizen
en das. De blauwe elementen dienen
als voortplantingsplaats van
amfibieën en insecten. Veel vogels
vinden nestgelegenheid in de dichtte
begroeiing of juist in de ontstane
holtes als gevolg van het intensieve
beheer dat bij deze landschapselementen plaatsvindt. Planten en
insecten profiteren optimaal van de
vele microklimaten van deze
landschapselementen.
Beheerder die meer dan 75hectare
natuur beheert
High Nature Value farmland (HNV) is
in het Europees landbouwmilieubeleid een erkend begrip voor
landbouwgrond met hoge
natuurwaarden. Voor Nederland gaat
het om semi-natuurlijke graslanden,
kleinschalige mozaïek-landschappen
en agrarische

Format NBP,

Format NBP,
Verordening

Index, CGBD

Verordening
Format NBP,
Verordening

Index Natuur en
Landschap 2016

Instapeisen per
beheertype

Internationaal
doelenkader agrarisch
natuur- en
landschapsbeheer

Kaderrichtlijn Water
(KRW)

Kansenkaart

Kerngebied

gebieden waar soorten van Europees
belang voorkomen. Dit betreft
288.000 hectare die qua beheer
ondersteund kan worden via
collectief agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
De Index Natuur en Landschap is
een gemeenschappelijke ‘natuurtaal’
die de typen natuur, agrarische
natuur en landschap in Nederland
beschrijft. Door de index worden
interpretatieverschillen tussen
beheer en natuur-, landschaps- en
waterkwaliteitsdoelen voorkomen.
Eisen aan de minimale kwaliteit van
het beheertype in de vorm van
bijvoorbeeld de minimale omvang
van de te realiseren hectares per
leefgebied voor agrarisch
natuurbeheer of het voorkomen van
doelsoorten.
Omschrijving van de dier- en
plantsoorten / habitattypen waartoe
Nederland zich heeft verplicht te
zorgen voor een gunstige staat van
instandhouding op grond van
internationale verplichtingen: de
Vogelrichtlijn (VR), de
Habitatrichtlijn (HR), de
Kaderrichtlijn Water en de
Nitraatrichtlijn.
Het doelenkader beperkt zich tot die
soorten met een ongunstige staat
van instandhouding en waarvan
verwacht wordt dat het ANLB een
positieve bijdrage kan leveren op het
verbeteren ervan.
De Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) is bedoeld om de kwaliteit
van het oppervlakte- en grondwater
te verbeteren.
Kaart waarin het agrarisch collectief
vastlegt in welke gebieden zij voor
welke doelsoorten kansen voor
beheer ziet.
Een kerngebied is binnen een
leefgebied en/of deelgebied voor
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, het gebied met
de hoogste kans op een stabiele
populatie van (een groep van)

Index

Format NBP,
Verordening,
Format NBP

Format NBP,
Verordening

Format NBP,

Kleine natuurbeheerder
Koepels van agrarische
natuurverenigingen

Koppeltabel

Kwaliteitshandboek

Landbouwer
(agrarisch ondernemer)
Landbouwgrond

Landsbrede
organisatiegraad

soorten.
Beheerder die minder dan 75
hectare natuur beheert.
Regionale belangenbehartigers van
agrarische natuurverenigingen
(ANV’s), zijnde:
Veelzijdig Boerenland,
BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland
Oost, de ZLTO en Natuurrijk
Limburg.
Alle beheermaatregelen (een
verzameling van beheeractiviteiten)
waarvoor de Europese Commissie de
bijbehorende vergoedingen heeft
aangemerkt als geoorloofde
Staatssteun.
Het kwaliteitshandboek beschrijft op
basis van het programma van eisen
het kwaliteitssysteem dat een
agrarisch collectief gebruikt voor het
borgen van de kwaliteit van de
uitvoering van het beheer.
Natuurlijke persoon of rechtspersoon
die landbouwactiviteiten uitoefent.
Grond waarop een landbouwactiviteit
wordt uitgevoerd, zoals deze voor
inkomensondersteuning bij de eerste
Pijler van het GLB wordt toegepast,
uitgebreid met elementen (incl.
sloten) aangrenzend aan
landbouwpercelen.
Vanuit huidige SVNL: Binnen de
provincie gelegen stuk grond waarop
een landbouwactiviteit wordt
uitgevoerd, niet zijnde gronden met
als hoofdfunctie natuur of gronden
als bedoeld in artikel 5a van de
Beleidsregels Regeling GLBinkomenssteun 2006 van de minister
van Economische Zaken;
Een landsbrede organisatiegraad van
collectieven betekent dat daar waar
in Nederland doelen voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer liggen
op basis van een provinciaal
Natuurbeheerplan2016 en later, er
ook een agrarisch collectief actief is
die in dit gebied beheer kan
organiseren voor de uitvoering van
deze doelen. Een landsbrede

Verordening
Collectieven,
SCAN

POP3
(agrarisch)

Format NBP,
Verordening
(agrarisch)

Verordening
Format NBP,
Verordening

Landschapselement

Leefgebied ANLb2016

organisatiegraad is dus niet
hetzelfde als een landsdekkende
organisatiegraad.
Een element in het landschap met
een natuur, visuele en/of
cultuurhistorische waarde. Men
onderscheidt: groene (begroeiing)
blauwe (water gerelateerd), rode
(gebouwen) en bruine (aardkundige)
elementen.
De landschapselementen zijn
opgenomen in de Index Natuur en
Landschap.
Leefgebied voor agrarisch
natuurbeheer = agrarisch
natuurtype

Index, Format
NBP,
Verordening

Format NBP,
Verordening

Leefgebied = in het
natuurbeheerplan begrensde
landbouwgronden waarop planten of
dieren voorkomen die bepaalde
eisen stellen aan de inrichting en het
gebruik van hun omgeving of
waarop het voorkomen van zulke
planten of dieren wordt nagestreefd
Het gaat hierbij specifiek om soorten
en/of soortgroepen waarvoor
Nederland internationale
verplichtingen heeft.

Leefgebiedenbenadering
ANLb2016

Lump Sum overeenkomst
natuur

Er zijn vier agrarische leefgebieden
en een categorie water: Open
Grasland, Open akkerland, Natte –
en Droge dooradering en een
categorie water voor de soorten die
in het internationale doelenkader
zijn opgenomen.
De leefgebiedenbenadering ANLb
beoogt binnen een bepaald gebied
het creëren en in stand houden van
een leefgebied of een milieuconditie
voor een soort of groep van soorten
die vergelijkbare activiteiten vragen.
Het gaat hierbij om soorten en/of
soortgroepen waarvoor Nederland
internationale verplichtingen heeft.
Een prestatieafspraak met een
financiële vergoeding tussen de
provincie en de natuurbeheerder
voor het uitvoeren van het
natuurbeheer en de verantwoording

Format NBP,

Format NBP,
Verordening

Maatregel =
Beheeractiviteit

Maatregelenset

Min-Max oppervlakte voor
agrarisch natuurbeheer

Monitoring

Monitoringsprogramma

Natuurbeheerplan

Natuurbeheertype

daarover voor een periode van
minimaal zes jaar.
= activiteit uit de Catalogus
Groenblauwe Diensten of
Koppeltabel
= aanleg- en onderhoudsactiviteiten
die deel uitmaken van een cluster
van beheeractiviteiten (definitie uit
CGBD)
= cluster van beheeractiviteiten uit
de Catalogus Groenblauwe Diensten
= kwalitatieve omschrijving van de
beheerdoelstelling van een eenheid,
de voorschriften voor aanleg en
onderhoud, de aard van de
vergoeding c.q. de compensatie die
mogelijk is (definitie CGBD)
Het minimum en maximum aantal
hectares waarvoor per leefgebied, of
onderdeel van het leefgebied,
beheeractiviteiten worden
uitgevoerd, waarbij het maximum
aantal hectares niet meer dan 15%
meer mag zijn dan het minimum
aantal hectares.
Uitvoeren van metingen en het
vastleggen van de ontwikkelingen op
natuurterreinen
Een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld meerjarig programma
voor het uitvoeren van metingen om
de effecten van maatregelen en
ingrepen te kunnen volgen vanuit
vastgestelde beleidsdoelen en
beleidstaken.
Provinciaal plandocument waarin op
basis van een afgestemde ambitie
de overeengekomen doelen op het
gebied van (agrarisch) natuur- en
landschapsbeheer zijn vastgelegd.
Het bevat een beheertypekaart van
de huidige situatie en een
ambitiekaart met toekomstige te
realiseren doelen.
Het (aangepaste) provinciale
beleidskader met een beschrijving
van de te realiseren doelen en
kwaliteiten, vormt een onderdeel
van het Natuurbeheerplan.
De natuurbeheertypen bevatten een
omschrijving van een bepaald type
natuur en zijn opgebouwd uit een
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Natuur Netwerk Nederland

Natuurterrein

Natuurtypen
Er worden ook agrarisch
natuurtypen en
landschapselementtypen
Onderscheiden

Nitraatrichtlijn

NVWA
Openstellingsbesluit

Opslag voor de
prijsstijging voor natuur

Peildatum

gemiddeld pakket van maatregelen
waarvoor één standaardkostprijs is
berekend.
Het Natuurnetwerk is een
Nederlands netwerk (voorheen EHS)
van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. Het netwerk
moet natuurgebieden en de
omringende agrarische gebieden
beter met elkaar verbinden. De
provincies zijn verantwoordelijk voor
de begrenzing en de ontwikkeling
van dit natuurnetwerk.
Binnen de provincie gelegen grond
met als hoofdfunctie natuur, die in
het Natuurbeheerplan is begrensd
voor natuurbeheer, alsmede gronden
waarvoor een subsidie
functieverandering is verstrekt als
bedoeld in de provinciale
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
natuur en landschap.
Natuurtypen zijn bedoeld als
sturingsinstrument op landelijk en
regionaal niveau. De indeling is
vooral gebaseerd op abiotische
natuurcondities (waterhuishouding
en voedselrijkdom). Natuurtypen
kunnen worden gebruikt voor het
afstemmen van afspraken over
natuurbeheer, ruimtelijke
ontwikkeling en milieu, zodat de
nagestreefde natuurkwaliteit
gerealiseerd kan worden.
Nitraatrichtlijn is uitgewerkt in het
vijfde actieprogramma en dragen bij
aan de doelen van de Kaderrichtlijn
Water.
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Provinciaal besluit over de hoogte
van de subsidieplafonds (het
beschikbare subsidiebudget).
Op de consumentenprijsindex
gebaseerde opslag van de subsidie
om de kostenstijging
gedurende de looptijd van de
beschikking te compenseren.
15 mei; datum voor het vaststellen
van de percelen waarop
beheeractiviteiten voor het
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Plattelandsontwikkelingsp
rogramma 2014-2020
(POP3)
POP3 +

Programma van Eisen
certificering collectieven
Recreatietoeslag

Regierol provincies

RVO.nl
SCAN
Schapentoeslag

Schouw
SKNL

SNL2016

ANLb2016 worden uitgevoerd.
Tot en met de peildatum 15 mei
kunnen percelen met daarbij
horende beheeractiviteiten worden
toegevoegd.
Uitwerking van pijler 2 van het GLB
voor Nederland = POP3.
Het betreft de invulling van natuur,
landschap, milieu en leader.
POP3+ zijn de veranderingen in het
fiche voor Brussel ten opzichte van
POP3.
Voorwaarden waaraan een agrarisch
collectief moet voldoen om
gecertificeerd te worden.
Vergoeding voor het recreatief
(mede) gebruik van een
natuurterrein.
Provincies zijn verantwoordelijk
voor het organiseren en faciliteren
van een gebiedsproces om met
gebiedspartijen te komen tot een
‘afgestemde ambitie’ waarin de
natuurdoelen in het gebied op
agrarische gronden worden
uitgewerkt. Deze manier van werken
sluit aan bij het begrip reflexieve
sturing.
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Stichting Collectief Agrarisch
Natuurbeheer
Extra vergoeding voor het beheer
van natuur- en
landschapsbeheertypen ten behoeve
van de inzet van gescheperde
schaapskuddes. Er wordt
onderscheid gemaakt in hoge en
lage toeslag. Dit is afhankelijk van
het beheertype.
Controle op de uitvoering van het
beheer binnen het collectief
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap. De subsidie is
voor grondgebruikers die agrarische
grond geschikt willen maken voor
natuurbeheer en voor (agrarische)
natuurbeheerders die de kwaliteit
verder willen ontwikkelen en
verhogen.
Subsidiestelsel Natuur en Landschap
2016
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Subsidiecriteria

Subsidie
landschapsbeheer

Subsidie natuurbeheer

Subsidievorm

Suboptimaal gebied =
potentieel gebied

SVNL2016
Staat van instandhouding
(SvI)

Stichting Certificering SNL

Tarief voor natuur

Subsidiecriteria beschrijven de
minimale instapeisen voor een
ecologisch effectieve
subsidieaanvraag zoals minimaal 10
broedparen per 100 hectare,
omvang van het gebied, draagvlak
bij de leden van agrarisch collectief,
een gewenste mix van verschillende
beheertypen etc. De minimale
instapeisen kunnen per provincie en
zelfs binnen de provincie verschillen
en worden mede bepaald door de
verschillende soortgroepen en lokale
omstandigheden, zoals de
grondsoort.
Vergoeding voor het onderhouden
van een bestaand
landschapselement conform een
landschapsbeheertype. De subsidie
is mogelijk binnen natuurterreinen
en op landbouwgrond. Voorwaarde is
dat de percelen begrensd zijn voor
subsidie in het natuurbeheerplan van
de provincie.
Vergoeding voor het in stand houden
van een op een natuurterrein
aanwezig natuurbeheertype op
grond van de Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer.
Voorwaarde is dat de percelen
begrensd zijn voor subsidie in het
natuurbeheerplan van de provincie.
Subsidies worden verstrekt in de
vorm van een geldbedrag.
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Een suboptimaal gebied is een
gebied dat de potentie heeft om een
kerngebied te vergroten of dat kan
bijdragen aan het Nationaal Natuur
Netwerk. Zo’n gebied wordt ook wel
een potentieel (kansrijk) gebied
genoemd.
Subsidieverordening Natuur en
Landschap
Staat van instandhouding van
soorten die zijn opgenomen in de
bijlagen van de Vogel- en
habitatrichtlijn.
Onafhankelijk orgaan dat de
certificaten voor het (agrarisch)
natuurbeheer verstrekt
Subsidie per beheertype
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Tender

Transactiekosten

Vaartoeslag

Verantwoording op
betaalverzoek

Visie agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

Voordeurafspraak =
subsidiebeschikking

Voorintekening

vermeerderd met de
opslag voor de prijsstijging
Bij een subsidieregeling op basis van
het tenderprincipe is jaarlijks een
vast bedrag aan subsidiegelden
beschikbaar. Organisaties sturen
voor een bepaalde datum een
subsidieaanvraag in. De
subsidieverstrekker beoordeelt alle
aanvragen en maakt een
rangschikking. De best beoordeelde
aanvragers wordt subsidie verstrekt
totdat het beschikbare bedrag is
uitgeput.
Bij het ANLb2016 wordt ernaar
gestreefd om in goed overleg tussen
provincie en collectief te voorkomen
dat tenderen nodig is.
Kosten die niet direct met de
uitvoering van de dienst te maken
hebben, maar kosten verbonden aan
het vervullen van de
randvoorwaarden zodat de dienst
daadwerkelijk uitgevoerd kan
worden.
Extra vergoeding voor het beheer
van natuur- en
landschapsbeheertypen op een
natuurterrein dat alleen varend kan
worden bereikt
Uiterlijk op 1 oktober van ieder
kalenderjaar door het collectief
ingediend overzicht waarin staat
welke beheeractiviteiten
daadwerkelijk zijn uitgevoerd en
welke wijzigingen in het beheer
hebben plaatsgevonden en waarom.
Visie van een agrarisch collectief op
toekomstige agrarische
ontwikkelingen in een gebied en de
gewenste bijdrage op
landbouwgrond aan
maatschappelijke doelen, in het
bijzonder door het agrarisch natuuren landschapsbeheer. De visie vormt
een basis voor een gebiedsaanvraag.
De afspraak tussen een collectief en
de provincie voor de uitvoering van
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer op basis van een
gebiedsaanvraag.
Bij de voorintekening wordt geborgd
dat de percelen die potentieel voor
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Watergang

Werkgebied van een
agrarisch collectief
Zoekgebied agrarisch
natuurbeheer

Zoekgebied Water

Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in aanmerking
komen, onderdeel uitmaken van de
Basisregistratie percelen.
Samenhangend geheel van vrij aan
het aardoppervlak voorkomend
water, met de daarin aanwezige
stoffen, de bijbehorende bodem,
oevers, en flora en fauna.
Een watergang of waterloop is
een – min of meer – lijnvormig
watervoerend object met vrij
wateroppervlak.
Deel van een provincie waar een
agrarisch collectief actief is
Definitie: begrensd zoekgebied
waarbinnen subsidie voor agrarisch
natuurbeheer voor een van de vier
agrarische leefgebieden kan worden
aangevraagd. De begrenzing is
gebaseerd op Top10NL en AAN.
De 4 agrarische leefgebieden zijn de
typen A11 t/m A14 van de Index
Natuur en Landschap.
Het zoekgebied kent de volgende
attributen:
 Deelgebiednaam
 Toegestane beheertypen
 Toegestane beheerfuncties
 Toegestane clusters van
beheeractiviteiten
Definitie: begrensd zoekgebied
waarbinnen subsidie voor
waterbeheertypen kan worden
aangevraagd. De begrenzing is
gebaseerd op TOP10NL en AAN.
Het zoekgebied kent de volgende
attributen:
 Deelgebiednaam
 Toegestane beheertypen
 Toegestane beheerfuncties
 Toegestane clusters van
beheeractiviteiten
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Begrippen die niet meer in gebruik zijn
De onderstaande begrippen maken deel uit of zijn vervangen door de begrippen
waarnaar in de tweede kolom van de tabel wordt verwezen.

In het verleden gebruikte Huidige begrippen
begrippen
Agrarisch natuurbeheer
Bestemming
Biotoop
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Gebiedscollectief
Gebiedsofferte
Gebiedsplan
Gedeelde ambitie
Habitat
Implementatie Vernieuwd stelsel
Agrarisch Natuurbeheer (IVAN)
Kansrijke gebieden
Kwaliteitskader certificering
collectieven
Rijkskader
Steunaanvraag
Streekidee
Witte gebieden

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Beheerfunctie
Leefgebied
Natuur Netwerk Nederland
Gebiedscoalitie
Gebiedsaanvraag
Afgestemde ambitie
Afgestemde ambitie
Leefgebied
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016
(ANLb)
Kern- en ambitiegebied
Programma van eisen certificering collectieven
Internationaal doelenkader
Gebiedsaanvraag
Afgestemde ambitie
Landsbrede organisatiegraad

