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beheer van percelen die enkel varend kunnen worden bereikt (‘vaarlandtoeslag’). De percelen waar deze toeslag
beschikbaar wordt gesteld zijn aangeduid op de vaarlandtoeslagkaart.4)

De provincie verstrekt uitsluitend een beheersubsidie aan eigenaren of erfpachters van terreinen of hun collectieve
vertegenwoordiger. Geen subsidie wordt verstrekt aan waterleidingbedrijven en publiekrechtelijke rechtspersonen (het Rijk,
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen zoals recreatieschappen), met uitzondering van Staatsbos
beheer. Ook verstrekt de provincie geen subsidie voor het beheer van de ‘grote wateren’ Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en
het Markermeer. Dit beheer is de verantwoordelijkheid van het Rijk.

4.3 Certificering en goede gesprek
Natuur- en landschapsbeheer vereist betrokkenheid en deskundigheid. Alleen gecertificeerde beheerders komen in
aanmerking voor een SNL-subsidie. Door afgifte van een certificaat verklaart de provincie dat een beheerder voldoet aan
kwaliteitseisen voor de organisatie en administratie van beheer. De Stichting Certificering SNL verzorgt de certificering
namens de provincies.
Samen met de beheerders heeft de provincie een gedeeld belang in het behalen van de beoogde natuurkwaliteit. Met beheerders
worden gesprekken gevoerd en veldbezoeken afgelegd, waarin het uitgevoerde beheer ter sprake komt. Vertrekpunt in de
gesprekken zijn de gegevens die uit monitoring beschikbaar zijn. Doel is om de kwaliteit van de natuurgebieden verder te
verbeteren. Met de agrarische collectieven vindt jaarlijks een voortgangsgesprek plaats aan de hand van voortgangsrapportages.
De SNL-subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van adequaat natuurbeheer, conform de voorwaarden die zijn beschreven
in de subsidiebeschikking. Het agrarisch natuurbeheer wordt gecontroleerd door de uitvoeringsorganisatie RVO.nl, die ook
de betaalverzoeken van de collectieven beoordeelt. Wanneer daartoe aanleiding is kan RVO.nl kortingen opleggen, bijvoor
beeld indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Dit kan de provincie ook doen voor de subsidies voor natuurbeheer.

4.4 Natuurbeheerplan
Het Natuurbeheerplan 2021, dat deel uitmaakt van dit Programma Natuurontwikkeling, bestaat uit drie kaarten:
de beheertypenkaart, de ambitiekaart en de vaarlandtoeslagkaart en paragraaf 4.5 met tabel 4. Deze kaarten zijn van belang
voor de subsidiëring van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer en worden regelmatig geactualiseerd.
De beheertypenkaart geeft alle beheerwaardige natuur- en landschapswaarden weer. Elk beheertype kent een beschrijving
van, onder andere, de kenmerkende natuur- en landschapswaarden en de eisen die aan het beheer worden gesteld. Van
beheerders – ook als zij geen subsidie ontvangen – wordt verwacht dat zij hun beheer richten op de instandhouding van de
beheertypen. Per gebied is in beginsel maar één beheertype toegekend. Alleen agrarische beheertypen (hierna ook
‘leefgebieden’ genoemd) kunnen over elkaar liggen. Een beheerder kan uitsluitend voor subsidiëring van het toegekende
beheertype in aanmerking komen. Indien subsidie wordt aangevraagd voor een beheertype dat niet op de beheertypenkaart
staat, zal deze subsidieaanvraag worden geweigerd.
Voor sommige natuurgebieden bestaat de ambitie om het huidige gebruik of het beheer te veranderen. Dit is vastgelegd in de
ambitiekaart. Verschillen tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart laten zien waar verbetering van de natuurkwaliteit
gewenst is. De ambitiekaart vormt de basis voor de subsidies voor functieverandering of kwaliteitsimpulsen op grond van de
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL-regeling). Op enig moment kan de ambitie, zoals
vastgelegd in de ambitiekaart, zijn bereikt. Op terreinen waar het natuurdoel al is bereikt, is de ambitie om dit type te
behouden en zal het beheertype op de beheertypenkaart identiek zijn aan dat op de ambitiekaart.
Het kaartmateriaal is digitaal te raadplegen is, zodat op detailniveau kan worden ingezoomd:
https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp
Via de knop

kunt u ‘De kaartlagenlijst tonen’ aanklikken. Dan ziet u aan de linkerzijde een legenda. Hier kunt u het

‘Natuurbeheerplan 2021’ actief maken door op het vakje ervoor te klikken, er komt dan een ‘√’ te staan. Onderdeel van het
‘Natuurbeheerplan 2021’ zijn de kaarten:
Kaart 1 Beheertypenkaart
Kaart 2 Ambitiekaart
Kaart 3 Vaarlandtoeslag-kaart
Deze kunt u actief maken door op het vakje ervoor te klikken. Wilt u Kaart 3 bekijken, dan is het handig om kaart 2 en 1
uit te zetten.
4) Op de vaarlandtoeslagkaart staat alleen vaarland met natuurtypen ‘moerassen’ (N05), ‘voedselarme venen en vochtige heiden’ (N06), ‘vochtige
schraalgraslanden’(N10), ‘rijke graslanden en akkers’ (N12) en ‘vogelgraslanden’ (N13).
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Beheer van het Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een duurzaam beschermde en beheerde ecologische structuur. In respectievelijk de
beheertypen- en ambitiekaart zijn de natuurdoelen opgenomen en is te zien of sprake is van een ambitie naar een ander
natuurdoel. De toegekende beheer- en ambitietypen zijn in overeenstemming met het beheer dat nodig is om de doel
stellingen van Natura 2000 en/of de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
In het verleden was het gebruikelijk dat terreinen die vóór 1 december 1977 waren verpacht en waarop sindsdien
onafgebroken agrarisch natuurbeheer had plaatsgevonden, op de beheertypenkaart met een agrarisch beheertype werden
aangeduid. Gedeputeerde Staten hebben op 24 april 2012 besloten dat dit ‘automatisme’ vervalt. Ecologische argumenten zijn
voor ons doorslaggevend bij het bepalen van het beheertype en de ambitie; niet de eigendomssituatie of de (duur of inhoud
van de) pachtovereenkomst.
Soms kent de beheertypenkaart binnen het NNN nog een agrarisch beheertype toe. In deze gebieden is sprake van agrarisch
natuurbeheer als overgangsbeheer naar het uiteindelijk beoogde natuurbeheer dat in de ambitiekaart is benoemd. Om deze
ambitie te realiseren is in het Natuurbeheerplan 2018 opgenomen dat na 2021 geen subsidie meer wordt verleend voor agrarisch
natuurbeheer in het NNN. Omdat dit gevolgen heeft voor alle betrokken partijen (met name voor agrariërs op eigen grond
binnen het NNN en voor agrariërs met oude prachtcontracten (reguliere pacht) is een verkenningsjaar benut om met terrein
beherende organisaties en agrarische collectieven en LTO te bepalen hoe biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het
NNN behaald kunnen worden en te onderzoeken welke andere werkwijzen en/of financiële of juridische instrumenten er
nodig zijn. Het verkenningsjaar heeft tot een overeenkomst geleid welke in 2019 door Provinciale Staten is geaccordeerd.
De essentie van de overeenkomst is dat partijen bevestigen dat:
•

de afronding van het NNN en het verbeteren van de weidevogelstand een gezamenlijke ambitie is;

•

het huidige agrarisch natuurbeheer, waarbij agrarische doelen in plaats van natuurdoelen voorop staan, niet voldoende
is om het NNN als duurzaam beschermde en beheerde ecologische structuur te realiseren;

•

in drie gebieden (Mijzenpolder, Wormer- en Jisperveld en Eilandspolder-West) pilots worden gestart om het NNN te
realiseren met een uitgebreide instrumentenkoffer en in nauw overleg met alle betrokken partijen.

•

In de instrumentenkoffer zijn bestaande (zoals verwerving, particulier natuurbeheer en kavelruil) en in 2019 nieuwe
ontwikkelde instrumenten opgenomen, zoals:

	-	ontpachting;
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de toepassing van erfpacht tussen terreinbeherende organisatie en agrarisch beheerder. Erfpacht is voor terrein
beheerders complex en grensverleggend, omdat de terreinbeheerders (en achterban) graag volledige zeggenschap
houden op hun eigendom. Op enkele plekken in Noord-Holland wordt dit reeds toegepast. Erfpacht is een zakelijk
recht. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. De
erfpachter kan ook zelf de natuursubsidie aanvragen;

	-	

duurzaam agrarisch natuurbeheer. Dit is een vorm van 12-jarig agrarisch natuurbeheer, met een aanvullende
langjarige overeenkomst om natuureisen te borgen, inclusief afspraken over sturing en regie. Dit nieuwe instrument
is toepasbaar in de pilots uitsluitend voor agrariërs (op eigen grond en agrariërs met reguliere pacht) die hun
bedrijfsvoering willen en kunnen aanpassen om de NNN te realiseren. Duurzaam agrarisch natuurbeheer kan
worden gezien als een ‘plus’ ten opzichte van het huidige agrarisch natuurbeheer, waardoor de NNN-doelen
gerealiseerd worden. Tegelijkertijd bieden we continuïteit en zekerheid voor de agrarisch beheerder, hetgeen van
belang is voor zijn bedrijfs-voering;

•

de toepassing van de genoemde instrumenten is geen recht, maar moet steeds passen binnen de natuurdoelen in het
gebiedsplan en met instemming van de provincie;

•

de pilots worden geëvalueerd.

Als de gebiedspilots die succesvol verlopen zullen de resultaten ervan mogelijk provinciebreed kunnen worden toegepast
(agrariërs op eigen grond in het NNN en agrariërs met reguliere pachtcontracten).
Voor agrariërs op grond van een terreinbeheerder waar liberale pacht van kracht is, wordt na 31 december 2021 geen nieuwe
subsidie agrarisch natuurbeheer meer toegekend omdat uiterlijk vanaf 2022 de terreinbeheerder zelf de regie op het beheer
op eigen terrein zal voeren en subsidie voor natuurbeheer kan aanvragen. Op de beheertypenkaart worden vanaf uiterlijk
2022 voor deze locaties N-typen toegekend.

Beheer van landschapselementen
Sinds 2018 stelde provincie subsidie beschikbaar voor het beheer van een aantal landschapselementen: lanen, poelen en
kleine historische wateren, historische tuinen, hoogstamfruitboomgaarden en fortterreinen. Dit past binnen de
toegenomen aandacht voor landschapsbehoud en de betekenis van karakteristieke landschapselementen voor de
biodiversiteit. De landschapselementen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn op de beheertypenkaart
aangegeven. Voor tuinwallen is in 2019 voor de duur van zes jaar subsidie verleend door middel van een provinciale
uitvoeringsregeling.

Beheer buiten het Natuurnetwerk Nederland: agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Buiten het NNN is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijk instrument voor het behoud van biodiversiteit,
omdat het bijdraagt dat soorten ook in agrarisch gebied voedsel, bescherming, nest- en voortplantingsgelegenheid kunnen
vinden. Bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden beheermaatregelen ingepast in de agrarische bedrijfsvoering; de
agrarische functie blijft leidend en de bestemming wordt niet aangepast. Het SNL onderscheidt vijf zogenoemde
‘leefgebieden’ voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het agrarisch natuurbeheer is gericht op doelsoorten waarvoor
Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding”
van deze soorten te verbeteren of te behouden. Het gaat om amfibieën, insecten, w.o. vlinders, vogels en zoogdieren zoals
vleermuizen. Er zijn in totaal 68 soorten benoemd, waaronder: de gele kwikstaart, kievit, grutto, blauwe kiekendief,
houtduif, torenvalk, boomkikker, kamsalamander, tureluur, steenuil.
De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een functie, bijvoorbeeld het creëren van
foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones.
De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt verleend aan gecertificeerde agrarische collectieven. Zij organiseren het
beheer met de deelnemende agrariërs. Binnen de leefgebieden kan subsidie voor agrarisch natuurbeheer worden
aangevraagd. Leefgebieden kunnen overlappen.
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Beschrijving van leefgebieden
Open grasland (deelkaart b). Dit leefgebied is kenmerkend voor Noord-Holland: open landschappen met veel vochtig en
kruidenrijk gras, fijnmazige watergangen en enige opgaande begroeiing, zoals beplanting rond erven of bomenlanen. Een
aantal weidevogelsoorten (zoals de grutto en tureluur) zoekt altijd de meest open en natte delen van het landschap en mijdt
opgaande begroeiing. Andere soorten zijn tolerant voor (zoals scholekster, kievit en wulp) of juist gebaat bij (Noordse
woelmuis) aanwezigheid van riet of opgaande begroeiing. Houtduif, torenvalk, roek, kramsvogel en spreeuw maken vooral
gebruik van het leefgebied open grasland om voedsel te vinden en te schuilen.

Goed weidevogelbeheer
Ondanks de terugval van de weidevogelpopulatie blijft Noord-Holland nog steeds één van de provincies met de hoogste
weidevogeldichtheid. Landschappen met weidevogels hebben zowel een ecologische als cultuurhistorische waarde die
bescherming blijft verdienen. De grutto is in 2015 zelfs door de Nederlanders gekozen tot ‘nationale vogel’ en staat symbool
voor biodiversiteit in het landelijk gebied. In een aanzienlijk deel van het NNN en omliggend agrarisch gebied vindt
weidevogelbeheer plaats, vaak met de inzet van veel vrijwilligers. Daar waar binnen het NNN gelegen ‘reservaten’ en
aangrenzend agrarisch gebied in samenhang worden beheerd, het waterpeil wordt afgestemd op de weidevogels en
predatie wordt tegengegaan, zijn er goede kansen voor een duurzame weidevogelpopulatie. Dit geldt ook voor optimaal
beheerde agrarische gebieden. Van groot belang is het creëren van optimale omstandigheden voor foerageren, schuilen,
nestgelegenheid en het opgroeien van kuikens. Voor de inrichting en het beheer betekent dit dat weidevogelgebieden een
substantiële omvang en openheid moeten hebben, er voldoende nat biotoop en kruidenrijk grasland moet zijn, aangevuld
met laat maaien en nestbescherming. Samenwerking en de inzet van vrijwilligers om beheerders/agrariërs te
ondersteunen bij nestbescherming en/of monitoring, zijn onmisbaar. Overigens profiteert hier niet alleen de weidevogel
van. Goede omstandigheden voor weidevogels betekent ook meer insecten, gezonder bodemleven, meer variatie in
bloemen, grassen en kruiden en een mooi, vitaal en biodivers landschap.
De provincie blijft zich inzetten om de kwaliteit van weidevogelgebieden te verbeteren (en stellen hiervoor subsidie
beschikbaar), samenwerking (onder andere met de waterschappen) te bevorderen en pilots te ondersteunen (zoals de pilot
‘kruidenrijk gras’, ‘plas-dras’). In 2021 wordt de vlakdekkende weidevogelmonitoring afgerond, waardoor per gebied te
bepalen is hoe de weidevogelstand zich heeft ontwikkeld en wat dat betekent voor het beheer van die gebieden.
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Open akker (deelkaart c). Dit leefgebied bestaat overwegend uit akkers waarop gewassen zoals granen, aardappels,
suikerbieten of vollegrondgroenten worden verbouwd, doorsneden met bermen, sloten en meer of minder opgaande
begroeiing. Dit is het leefgebied van akkervogels die zich (in zekere mate) hebben aangepast aan de dynamiek van agrarische
bedrijfsvoering. Sommige zien we alleen in de zomer in akkerbouwgebieden (trekvogels zoals de gele kwikstaart en grauwe
kiekendief); andere verblijven jaarrond in Nederland (scholekster, patrijs, blauwe kiekendief, veldleeuwerik) of zijn typische
wintergasten (gorzen, ruigpootbuizerd). Akkervogels profiteren van akkers met veel granen en zaden, die op hun beurt
muizenpopulaties aantrekken, die weer voedsel verschaffen voor roofvogels.

Akkervogelbeheer
Met het nieuwe stelsel voor collectief agrarische natuurbeheer is ook meer aandacht gekomen voor akkervogels. Met
agrarisch natuurbeheer in de leefgebieden open akker en droge dooradering worden de kansen vergroot voor doelsoorten
zoals patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kneu, geelgors, kiekendief en velduil. De maatregelen bestaan uit vogel
akkers, akkerranden waar vogels foerageren en broeden en wintervoedselakkers om het voedselaanbod voor over
winterende akkervogels te vergroten.
Texel is met het gevarieerde landschap een aantrekkelijk gebied voor akkervogels. Ook Noord-Holland Noord heeft veel
potentie. Bij monitoring door vrijwilligers van Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden zijn meer dan 90
verschillende soorten akkervogels aangetroffen. En ook 19 soorten vlinders en 6 soorten libellen. In het werkgebied van
Water, Land en Dijken is het akkervogelbeheer in ontwikkeling. In de Haarlemmermeer en het Gooi worden percelen door
akkerbouwers geschikt gemaakt voor akkervogels. Onderzoek van de Vlinderstichting op Texel en Wieringen en in het Gooi
heeft aangetoond dat vogelakkers en akkerranden ook een belangrijke impuls zijn voor o.a. bijen, hommels en vlinders.
Met de vier agrarische collectieven in Noord-Holland en met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels is een project
uitgevoerd om het akkervogelbeheer verder te ontwikkelen. In 2020 is een meetnet Akkervogels opgezet zodat de komende
jaren meer inzicht ontstaat in de aantallen en trends van akkervogels in het agrarisch gebied in Noord-Holland.
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Natte dooradering (deelkaart d). Dit leefgebied bestaat uit natte elementen binnen het agrarisch cultuurlandschap: sloten,
poelen, beken, moerasjes en plas-draspercelen. Natte dooradering houdt echter niet op bij de waterlijn. Ook de oeverranden,
bermen en plas-draszone horen bij dit leefgebied. De geleidelijke overgang van nat naar droog zorgt voor een paaiplaats,
foerageergebied of landhabitat voor de verschillende soorten die hier voorkomen.

Droge dooradering (deelkaart e). Dit leefgebied is een half-open tot besloten landschap met aan elkaar grenzende (kleinschalige) akkers, graslanden, laanbeplanting, singels, hout- en tuunwallen, heggen en hagen, struweelranden, dijken en
slaperdijken, bermen van wegen en paden, steilrandjes en ruigtezomen. In de herfst, winter en het vroege voorjaar zijn
stoppelvelden (akkers) aanwezig. Het leefgebied herbergt soorten die er foerageren, maar ook broedvogels die er broeden
maar buiten het leefgebied foerageren. Andere soorten gebruiken de droge dooradering ter oriëntatie in het landschap.
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Categorie water (agrarisch waterbeheer) (deelkaart f). Het agrarisch waterbeheer is gericht op het bereiken van een goede
toestand van al het water conform de Kaderrichtlijn Water en het realiseren van een robuust, duurzaam en klimaatbestendig
watersysteem. Verschillende maatregelen zijn hierbij behulpzaam, zoals het beschikbaar stellen van agrarische gronden
voor waterberging bij veel neerslag en het vasthouden van water bij droogte en het verbeteren van de grond- en oppervlakte
waterkwaliteit door groene zuivering (minder belasting met verontreinigende stoffen vanuit de agrarische sector) en
duurzaam oever-, sloot- en bodembeheer (minder af- en uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen). Inmiddels is in
Noord-Holland geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers en met het agrarisch waterbeheer is het beheer van
NVO’s in agrarisch gebied goed georganiseerd. Het budget voor agrarisch waterbeheer (een combinatie van EU-financiering
en bijdragen van de waterschappen) is vrijwel volledig benut.
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