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Welkom!

Programmamanagers Dennis van Schaardenburg | LNV en 

Mark Hoevenaars | IPO trappen de netwerkbijeenkomst af door 

terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de 

opgaven waar we nu voor staan.

Mark reflecteert: “Tien jaar geleden waren we bezig met het 

scheiden van opgaven. In die periode waren we niet bezig met 

samen bouwen. We keken vooral naar wie waarover ging. 

Afgelopen jaren zijn we tot de conclusie gekomen dat de juiste 

weg de gezamenlijke is en niet los van elkaar.” Dennis onderlijnt 

deze visie: “Door de stikstofproblematiek staan we nu zij aan zij 

bij de aanpak van die opgaven. We moeten het gezamenlijk 

doen. Daar hoort ook een reflectieve houding bij en leren van 

elkaar. Dat is een van de succesfactoren van het Programma 

Natuur.”

“Dat doen we niet alleen als één overheid, maar ook met de 

samenwerkingspartners,” vult Mark aan. “In het gebied moet het 

gebeuren. Als we praten over overgangsgebieden dan praten we 

met de landbouw. Praten we over water, dan praten we met de 

waterschappen. Vanaf dag één zoeken we die breedte. Mooi dat 

dat zich ook reflecteert in de aanwezigen bij deze bijeenkomst.” 



Sander Band: “Samenwerking is de sleutel”

Sander Band | Gedelegeerd opdrachtgever Gebiedsgerichte 

aanpak, LNV neemt de deelnemers mee in de ambities van het 

kabinet over de transitie van het landelijk gebied. Sander heeft 

drie kernboodschappen voor de deelnemers:

1) De gebiedsgerichte aanpak staat gelijk aan stabiliteit, 

oftewel een langjarige stabiele aanpak. Dat betekent ook 

een optimum zoeken tussen selectiviteit en integraliteit. 

Selectief omdat we geen stap verder komen als we alles 

aan alles verbinden. Anderzijds werkt een te smalle aanpak 

de synergie tussen de opgaven tegen.

2) De aanpak vergt nog verdere uitwerking van het nieuwe 

kabinet.

3) Ga vooral door met de trajecten die nu al lopen. Houdt er 

tegelijkertijd rekening mee dat ‘we’ op een gegeven moment 

gaan verbreden in kader van Nationaal Programma 

Landelijk Gebied (NPLG).

Sander licht ook de scope van het NPLG toe: “Als Rijk willen we 

sturen op onontkoombare resultaten op het terrein van 

internationale verplichtingen. Bijvoorbeeld: natuur en stikstof, het 

klimaat, waterkwaliteit, landbouw en landgebruik. We willen per 

provincie of regio benoemen wanneer welke resultaten behaald 

moeten zijn. Daarnaast gaat het Rijk meer inzetten op ruimtelijke 

sturing zoals bij landbouwgronden, zonneweiden, datacentra, etc. 

Dat doen we met oog voor de vitaliteit en brede welvaart van het 

landelijk gebied.”

Dit alles vergt een nieuwe rol voor het Rijk, aldus Sander Band. 

Het Rijk stuurt aan de voorkant verticaal op de behalen resultaten 

per provincie of regio. Vervolgens worden deze resultaten 

uitgewerkt binnen een gebiedsproces onder leiding van de 

provincie in de rol van gebiedsautoriteit. Het Rijk is partner bij 

zowel de gebiedsprocessen als bij de uitvoering.

“Dit betekent dat we dingen echt anders moeten gaan doen. 

Samenwerking is daarbij de sleutel.”

> Kijk de presentatie van Sander Band terug

> Download powerpointsheets van Sander Band (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=4c2qAK6gI8Q
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Transitie-landelijk-gebied.pdf


“De brede blik binnenhalen, maar niet de hele wereld: 

dat is de kern” 

Lyda den Hartog | Opdrachtgever Programma Natuur, 

ministerie van LNV, Albert Thijssen | Stuurgroep 

Programma Natuur, Provincie Gelderland, en Teo

Wams | Programmateam Natuur, Natuurmonumenten

geven hun kijk op de in het Regeerakkoord 

aangekondigde integrale gebiedsgerichte aanpak en de 

betekenis daarvan voor het Programma Natuur. Wat zijn 

voor hen de kritische succesfactoren?

Lyda den Hartog hecht grote waarde aan een delicate 

balans tussen selectiviteit en integraliteit: “Binnen het 

Programma Natuur proberen we niet alleen binnen de 

hekjes van natuurgebieden te kijken, maar ook 

daaromheen: de overgangsgebieden. Hoe kunnen we 

daar in samenhang en in samenwerking met de 

omgeving werken? Die brede blik, maar niet de hele 

wereld binnenhalen: dat is echt de kern.”

Voor Albert Thijssen is met elkaar in verbinding blijven 

van groot belang: “Er staat een gigantische ambitie in het 

Regeerakkoord. Als gevolg van deze forse ambitie merk 

ik een enorme drukte. Aan alle kanten bruist het van de 

energie. Maar, dat heb je wel allemaal met elkaar effectief 

te organiseren. Op het moment is die ambitie aan het 

indalen. Het is daarbij belangrijk om op de goede 

momenten die verbinding te organiseren. Mijn 

kernboodschap is samen te vatten in vier woorden. 

Werken in vertrouwen, verbinding, vrijheid en vanuit een 

verantwoordelijkheid”

Teo Wams onderschrijft de woorden van Lyda en Albert. 

Hij benadrukt daarnaast het belang van zowel de inhoud 

en de menskant van het Programma Natuur: “Vanuit de 

uitvoeringsorganisaties wordt die samenwerking heel 

serieus opgepakt. Er wordt breed gekeken. Stap voor 

stap worden andere organisaties betrokken. Ik beschouw 

de 157 aanwezigen vandaag als een community, die 

gezamenlijk het Programma Natuur vormt. Zij zijn de 

eerste groep van getrouwen die de veel bredere aanpak 

ook kunnen gaan dragen.”



Succesfactoren voor het Programma Natuur volgens de deelnemers

Schakelen tussen de schaalniveaus

Praktisch gezien roepen deze succesfactoren vragen op. Hoe kan 

het Programma Natuur een vliegwiel worden? En hoe 

organiseren we dat dan? 

Albert Thijssen deelt zijn ervaringen met gebiedsprocessen: “Je 

leert van het schakelen tussen de schaalniveaus. Bijvoorbeeld 

door te overleggen met een agrariër krijg je zicht op heel andere 

overwegingen dan waar wij vanuit ons ingenieursdenken

rekening mee hielden. Een ander voorbeeld is het provinciale 

schaalniveau. Die bijvoorbeeld als doel heeft waarin weer 

duizenden woningen gerealiseerd moeten worden. In welke 

gebieden moet dat dan? Dat samenspel is dus echt dynamisch, 

daar is geen blauwdruk voor. De verbinding is dus echt 

essentieel. De vier overheden aan één tafel is daarom belangrijk 

om goed te kunnen doorgronden wat nou de basiswaarden zijn 

en waar we rekening mee moeten houden.”

Sander Band sluit af: “Ik ben blij met de inspiratie dit gesprek mij 

ook weer biedt in het vormgeven van de gebiedsgerichte aanpak. 

De uitdaging zal zijn om over onze eigen schaduw heen te durven 

durven stappen en elkaar daar ook op te attenderen. Oftewel, hou 

elkaar scherp en trap niet in de valkuil van competitie.”

> Kijk het gesprek tussen Sander, Lyda, Albert en Teo terug.

https://www.youtube.com/watch?v=00MXNKxKldE


Integraliteit als sleutelwoord

In de tweede gespreksronde reageren Marc de Wit | Staatsbosbeheer, 

Trienke Elshof | LTO en Adriaan Smeenk | Unie van Waterschappen

perspectief van de uitvoering op de presentatie van Sander Band.  

Welke behoeftes zijn er daadwerkelijk binnen de uitvoering?

Trienke Elshof bijt het spits af. De landbouwsector heeft een lange 

periode van onzekerheid achter de rug. In het Regeerakkoord worden de 

contouren van het beleid duidelijk. Toch heeft de sector nog veel vragen. 

Trienke licht toe: “Wat is het perspectief voor de landbouw? Er moet een 

reductie komen in stikstof. Daar speelt landbouw een grote rol in. Die rol 

kunnen wij nemen, maar de ondernemers hebben we een perspectief 

nodig. Wij zoeken naar een volwaardige plek voor de landbouw in het 

Programma Natuur. Samenwerking en vertrouwen zijn nodig om die 

gezamenlijke doelen te bereiken. Wij hebben een sterke en wendbare 

sector: we zijn in staat om mee te bewegen met opgaven zoals klimaat, 

water en stikstof. Maar, de keten moet daarvoor wel overeind blijven. De 

mogelijkheden om te produceren, ook richting het buitenland, moeten 

blijven staan.”

Marc de Wit is sinds 2020 programmadirecteur Natuurherstel bij 

Staatbosbeheer. “We staan voor een belangrijke verbredingsslag. Eerder 

pakten we natuurherstelmaatregelen binnen onze N2000-gebieden op. 

Nu moeten we de stap maken naar veel breder perspectief en op 

gebiedsniveau kijken. Integraliteit is daarbij een sleutelwoord, maar trap 

ook niet in de valkuil om alles aan elkaar te willen knopen. Wat helpt? 

Stel als overheid helderde doelen en kaders per gebied. Die duidelijkheid 

is nodig voor ondernemers, hoe hard die soms ook kan zijn. Neem 

vervolgens alle stakeholders serieus in het bepalen van hoe je tot die 

doelen gaat komen.” 

Marc benadrukt daarnaast het belang van bemensing: “We hebben heel 

veel deskundige mensen nodig om dit überhaupt voor elkaar te krijgen. 

De decentralisatie heeft als gevolg gehad dat die deskundigheid verdeeld 

is. Er is dus wel voldoende capaciteit, maar deze is verspreid over 

organisaties met allemaal een eigen (sectorale) belang. Hoe bundelen 

we nou die beschikbare capaciteit om de opgaven binnen de gebieden 

en regio’s met elkaar te organiseren?” Marc heeft daarbij een wensbeeld: 

een gezamenlijk uitvoeringsapparaat per provincie of regio. “Als iedereen 

die uitvoer apart gaat organiseren, krijgen we het niet voor elkaar in de 

huidige arbeidsmarkt. Als we het bundelen, komen we er wel degelijk” 



“Laten we vooral niet vergeten waar we het voor doen.”   

Adriaan Smeenk deelt de aandachtspunten vanuit zijn ervaring binnen 

gebiedsprocessen: “Hoe krijgen we een goede doorvertaling van de 

beleidsdoelen op centraal niveau die uiteindelijk landen in de gebieden? 

Hoe zorg je ervoor dat we als één overheid met de maatschappelijke 

organisaties in staat zijn om als adaptieve organisatie iedere keer op een 

andere manier te werken binnen de regio’s? Het is belangrijk dat in de 

regio’s een uniforme vertaling gaat plaatsvinden vanuit de 

Rijksdoelstellingen naar provinciale doelstellingen en gezamenlijke 

natuurdoelstellingen. Laat die verbinding in de gebieden landen.” 

Adriaan benadrukt ook het belang van differentiëren: “We moeten in staat 

zijn om te differentiëren. In gebiedskenmerken, opgaven en 

cultuurverschillen. Als we bijvoorbeeld kijken naar een opgave zoals 

systeemherstel, ga dan naar de basis, ga dan terug naar het systeem. 

Wat is nodig? Wat is passend? Als we dat met elkaar delen, dan kunnen 

we elkaar interbestuurlijk versterken vanuit ieders eigen achtergrond.”

Sander Band herkent zich in de punten aangedragen door Trienke, Marc 

en Adriaan. Sander benadrukt dat uitvoering de succesfactor zou zijn, 

‘start with the end in mind’. Hij concludeert: “We kunnen er niet omheen 

draaien, we hebben keiharde internationale verplichtingen zoals goede 

waterkwaliteit, klimaat en gezonde natuur. Deze zijn allen essentieel voor 

ons voortbestaan. We zullen dingen anders moeten doen en daar 

moeten we het gesprek over aangaan. Begin door te focussen op de 

resultaten en kijk vervolgens gezamenlijk hoe we die met elkaar 

bereiken.”

Lyda den Hartog sluit het gesprek af met een laatste reflectie: “We staan 

samen voor iets groots, maar we weten ook waarvoor we het doen. Als 

we oprecht elkaar willen snappen, er met de juiste intentie inzitten en 

onszelf toestaan de plank af en toe mis te slaan, dan kunnen we hele 

mooie dingen met elkaar gaan doen. Laten we daarbij vooral niet 

vergeten waar we het voor doen.”  

> Het volledige gesprek tussen Sander, Trienke, Marc en Adriaan kijkt u 

hier terug.

https://youtu.be/tcr4PjhAT9M


Duidelijke kaders én maatwerk

Mark Hoevenaars en Dennis van Schaardenburg sloten de plenaire 

sessie af. Wat viel hen op in de gesprekken? Dennis: “Er is een behoefte 

aan duidelijke kaders, maar aan de andere kant ook ruimte voor de 

gebiedsgerichte aanpak en maatwerk. Daar willen we absoluut naar toe 

in de tweede fase.” 

Mark proeft dat er een behoefte is om alles te willen weten en analyseren 

voordat we van start gaan: “Er is een risico dat je daardoor gaat 

vertragen. Het is ook belangrijk om gewoon aan de slag te gaan en 

gaandeweg erachter komen waar je tegen aanloopt.” Beide aanpakken 

zijn verweven binnen het Programma Natuur: “Enerzijds is er de lange 

lijn waarbij we goed analyseren om doordacht stappen te kunnen zetten. 

Tegelijkertijd beginnen we nu met de uitvoering en doen we gaandeweg 

ervaring op”     

> De slotwoorden van Mark Hoevenaars en Dennis van Schaardenburg 

kijkt u hier terug.

https://youtu.be/5JPar7jkzZw


Deelsessie: Grond, pacht en grondinstrumenten (1)

Hoe ga je om met grond, pacht en grondinstrumenten binnen de uitvoering van 

de natuurherstelmaatregelen? Welke ervaringen zijn al opgedaan, wat kunnen 

we van elkaar leren en welke vragen of thema’s moeten worden opgepakt?

Henk Wubs | provincie Overijssel, trapt de workshop af met een presentatie 

over het grondwervingsproces van de provincie Overijssel. Daarbij maakt de 

provincie o.a. gebruik van een interventieladder, waarbij de benodigde tijd en 

wenselijkheid de interventies onderscheiden. 

> Bekijk de presentatie van Henk Wubs

> Download de powerpointsheets van Henk Wubs (pdf)

https://youtu.be/YLhrGDg8ktw
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Grondwervingsproces-provincie-Overijssel.pdf


Deelsessie: Grond, pacht en grondinstrumenten (2)

Juliette Rodenburg en Rick Kuggeleijn | Rijkswaterstaat, delen hun 

ervaringen vanuit het uiterwaardenbeheer.

Binnen het  Programma Natuur richten zij zich op het verbeteren van het eigen 

areaal door invoeren van ecologisch beheer op gronden met een agrarische 

bestemming. De gronden worden op basis van doel en bestemming 

marktconform. Uitgifte of aanbesteding moet altijd conform het 

gelijkheidsbeginsel openbaar en transparant uitgevoerd worden.

Het team loopt daarbij in de uitvoering tegen de wet Markt en overheid aan. Want 

hoe geef je gebieden uit aan specifieke agrariërs binnen de wettelijke kaders? 

Agrariërs komen hierdoor in een soort voorkeurspositie terecht. Juliette: 

“Wanneer het richting natuurbeheer gaat, gaan we meteen als beheer inkopen. 

Dat is zonde en vaak ook niet lokaal. Graag willen we gebiedsspecifiek kijken, 

met de lokale mensen, binnen de wettelijke kaders.”

> Bekijk de presentatie van Juliette Rodenburg 

> Download de powerpointsheets van Juliette en Rick (pdf)

https://youtu.be/ueD-UJJvOBw
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Uiterwaardenbeheer-Rijkswaterstaat.pdf


Deelsessie: Grond, pacht en grondinstrumenten (3)

Harold Overmars | Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) legt zijn 

visie op grond en het grondinstrumentarium uit aan de hand van de drie i’s

• Inzichtelijk maken: waar zit het probleem en welke rol kan de grond die daarbij 

hoort spelen in de oplossing? Wat is het startpunt? En wat is het einddoel? Ga 

met elkaar in gesprek over deze vragen.

• Iedereen zeggenschap: Jonge agrarische ondernemers vinden het moeilijk dat 

er zo makkelijk gepraat wordt over ‘onze grond’: de grond in eigendom van de 

ondernemers. Dat is grond die generaties lang in de familie zit en waar veel in 

geïnvesteerd is. Dat is pijnlijk. Betrek dus alle partijen goed.

• Intrinsieke motivatie: Zet ondernemers in hun kracht. Eigen plannen zijn de 

leukste plannen. Daar kunnen geweldige dingen uitkomen. En bied langjarig 

perspectief, zeker 15 à 20 jaar. Zo krijgen ondernemers meer zekerheid 

binnen hun investeringen.

Harold concludeert zijn presentatie met een toekomstvisie: “Vervolgstappen die 

we moeten maken zijn ‘geen woorden maar daden’. Maak het vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend. Zoek de weg van de minste weerstand. Probeer niet alles tegelijk 

oplossen, maar zorg ervoor dat het op de lange termijn op orde is.”

> Bekijk de toelichting van Harold Overmars

Aandachtspunten en gesprek

• Grond is schaars. Het Rijk werkt aan grondbank. Hoe is de afstemming 

onderling tussen het Rijk en de provincies onderling? Zou NPLG hier geen 

regie op moeten voeren? 

• Reactie vanuit LNV: De provincie heeft de regie. Het idee van de 

grondbank is dat het Rijk grond kan kopen van agrariërs die willen 

stoppen en die de medeoverheden niet willen of kunnen kopen. De 

uitgifte van die gronden gaat via een gebiedsproces, waarbinnen de 

provincie het voortouw heeft. Wij werken op zelfde basis als de 

provincies. Het moet niet zo zijn dat we gaan concurreren. 

• Naast landbouwgrond moeten we ook de natuurgronden, 

weidevogelbeschermingsgebieden, grond van de Waterschappen etc. niet uit 

het oog verliezen. Waarom richt de grondbank zich enkel op 

landbouwgronden? 

• Een voorbeeld van zo’n oplossing zou agroforestry kunnen zijn, mits er 

een goed verdienmodel aan te verbinden is. In de overgangsgebieden 

wordt daar heel nadrukkelijk naar gekeken. Het is een uitdaging om de 

juiste dwarsverbanden te leggen tussen alle ontwikkelingen die 

gaande zijn.

• Henk Wubs: “De werkelijkheid is complexer dan dat ik schetste in mijn 

presentatie. In Overijssel kijken we naar verschillende linken met 

agrariërs. Maar, het is onmiskenbaar dat er landbouwgronden nodig 

zijn om de doelstellingen te bereiken die we willen. Daar moeten we 

een eerlijke basis vinden om daarmee om te gaan, in termen van 

schadeloosstellingen en in termen van perspectief. We moeten daarin 

de sector serieus nemen, anders komen niet tot voortgang”

https://youtu.be/-IV6GdBI9j8


Deelsessie: Systeemherstel (1)

Systeemherstel. Wat verstaan we eronder en hoe maken we het leidend in het 

gebiedsproces gericht op de natuur- en overgangsgebieden? Welke aanpakken zijn 

al ontwikkeld en wat is er nog nodig richting de tweede fase van Programma Natuur? 

Vanuit verschillende perspectieven keken we naar deze vragen.

Marc de Wit | Staatsbosbeheer vertelt hoe zij binnen het Programma Natuur 

werken aan natuurherstel. Met systeemherstel dus als uitgangspunt. Want 

natuurherstel zal verder moeten gaan dan alleen de stikstofproblematiek. 

Natuurgebieden moeten de vitaliteit en robuustheid krijgen om extremen op te 

kunnen vangen.

Een systeemanalyse (LESA) brengt de verschillende aspecten van systeemherstel in 

beeld brengt. Het is een aanpak op meerdere fronten die je gelijktijdig nodig zijn om 

tot ecologisch herstel te komen. Het geeft zicht op vragen als: Wat is er nodig om de 

condities voor habitats en soorten binnen de natuurgebieden te versterken? En waar 

kom je dan in de overgangsgebieden uitdagingen tegen? Een aanpak voor de 

gehele overgangsgebied is niet altijd nodig. Kijk gericht waar systeemherstel nodig 

is.

Evelien Verbij | BoerenNatuur vertelt over de ervaringen die BoerenNatuur de 

afgelopen zeven jaar heeft opgedaan met een vrijwillige aanpak waarin boeren aan 

de slag gaan met natuur en landschap op hun bedrijf. Het is nodig om meerdere 

systemen te herstellen om ecologisch herstel te realiseren, naast stikstof ook gericht 

op de droogteproblematiek. In het maatschappelijke systeem is het de vraag hoe je 

als overheden met elkaar omgaat en de samenwerking met maatschappelijke 

organisaties organiseert.

Werk vanuit het gezamenlijk perspectief, geeft Evelien mee. Perspectief bieden, 

partijen laten meedenken. De boer moet zijn positie in het overgangsgebied als een 

mooie kans zien. Heldere doelen zijn hierbij heel belangrijk. Dit is niet in een paar 

jaar opgelost en vraagt een langdurige inzet. Enkel aandacht voor de korte termijn 

leidt tot een halve aanpak.

Indra Span vertelt hoe provincie Gelderland het systeemherstel op de Veluwe 

aanpakt aan de hand van meerdere herstelprogramma’s. De doelen voor de korte 

termijn zijn bekend. Voor de lange termijn niet: wat is uiteindelijk het beoogd 

doelbereik? Wanneer zijn we klaar?

Om die vragen te beantwoorden werkt Gelderland samen met provincies Limburg en 

Noord-Brabant en de WUR aan een ecologische beoordelingskader van N2000-

gebieden. Dit biedt richtlijnen en methodiek om samen met betrokkenen bepaald 

komen tot een beoordeling.

Naast herstelprogramma natuurgebieden is ook een aanpak voor de 

overgangsgebieden nodig om te komen tot een robuust natuurherstel. Hier zal ook 

de oorspronkelijke EHS in beeld komen als essentieel voor systeemherstel.

Het resultaat van deze processen vormen de bouwsteen ‘natuur’ voor de 

gebiedsprocessen die plaats gaan vinden in de overgangsgebieden. Daar kijken we 

ook naar meekoppelkansen voor de opgave klimaat. 

> Kijk de presentaties van de deelsessie systeemherstel via onderstaande links:

Presentatie Marc de Wit

Presentatie Evelien Verbij

Presentatie Indra Span

https://youtu.be/1N25nEJu5-4
https://youtu.be/3SMoZ-CNfUk
https://youtu.be/nPZLhkIgNUw


Deelsessie: Systeemherstel (2)

Na de presentaties gingen we in gesprek over de vraag wat er nodig is om 

in de gebieden te komen tot systeemherstel. Verschillende 

gespreksonderwerpen passeerden de revue. 

Systeemherstel

• De gesteldheid van de bodem in de overgangsgebieden is belangrijk, 

het gehalte organische stoffen is bepalend in hoeverre extremen 

kunnen worden opgevangen. Hoe kunnen we in ons samenwerken het 

functioneren van de bodem als aangrijpingspunt gebruike? 

• Optimaliseren van de veerkracht van systemen in het licht van alle 

opgaven is belangrijk. Als het systeem breder is dan alleen natuur, hoe 

breed is het dan? Klimaatdaptatie, energietransitie, wonen? Hoort de 

hele ruimtelijke inrichting erbij?

• Voor gedifferentieerde gebiedsaanpak zou systeemanalyse goed inzicht 

moeten hebben in `need to have' en `nice to have'. Voor 

ecohydrologisch herstel kun je niet over alles compromissen sluiten..

• Onderwerpen als bodem en droogte zijn goede ingangen voor 

samenwerking in het totale systeemherstel. 

Overgangsgebieden

• Breng het gesprek op gang over wat er in de overgangsgebieden vanuit 

de verschillende functies belangrijk is. Niet alle overgangsgebieden 

hoeven natuur te worden en niet alle maatregelen zijn overal nodig. 

Beleid

• Moet ons beleidssysteem worden bijgestuurd? Nu kijken we naar 

habitats en soorten als indicatoren. Dat is een keuze.  Richt beleid niet 

alleen op indicatoren (bijsturen) maar op bredere oplossingen vanuit 

een breed idee van natuurkwaliteit. 

• In het Nederlandse systeem zijn de interventies gericht op straffen en 

niet op belonen. Er zijn nauwelijks beleidsinstrumenten die mensen 

belonen voor de goede dingen die ze doen. Verplichtingen worden 

meteen strak opgelegd.

• Er zijn middelen beschikbaar vanuit de stikstofproblematiek in relatie tot 

de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De focus op stikstofgevoelige 

N2000-gebieden is te smal. Richt je op de Natuur Netwerk Nederland 

(NNN). Er zullen ook veel habitats buiten N2000 moeten herstellen.

• Kunnen we het bijdragen aan natuur(herstel) beschouwen als een 

maatschappelijk nut, een nutsfunctie? En dat belonen, los van de 

'markt’? Natuur is geen belang maar een publieke waarde



Deelsessie: Systeemherstel (3)

Transitie landbouw

• Er zijn agrarische ondernemers die (willen) werken aan het herstel van 

de bodem- en waterhuishouding. Hoe worden zij beloond voor de 

positieve bijdragen? 

• Kijk vanuit beide kanten: de zorg voor boeren en de bijdragen die 

boeren kunnen leveren. 

• In overgangsgebieden, en ook in veel andere landbouwgebieden, 

werken we met agrarisch natuur en landschapsbeheer al jaren aan 

natuur en landschap. Benut dat en breidt dat uit! Er is 

aandacht nodig voor verdienmodellen voor natuur en landbouw

Gebiedsproces

• Er is sprake van onontkoombare doelstellingen. Hoe organiseer je dan 

ruimte voor realisatie en draagvlak in het gebied? Het is belangrijk om 

betrokkenen vanaf het begin mee te nemen. De duur van Programma 

Natuur is in die zin best kort, tot 2030.

• Er kunnen afspraken gemaakt worden over natuurbeheer en nieuwe 

instrumenten voor de waardering van diensten worden ontwikkeld. In 

het Regeerakkoord is gesproken over landschapsgrond als tussenvorm 

tussen natuur en landbouw). Stel met elkaar het doel vast, ga uit van de 

kennis die er is en ga aan de slag.

• Richt het zoekproces op het realiseren van een brede verbetering van 

de "basiskwaliteit van het natuurlijk systeem" in het brede agrarisch 

cultuurlandschap waarbij je wel in overgangsgebieden een specifieker 

systeemherstel, gericht op de VHR- en N2000-doelen met met

perspectief op agrarische verdienmodellen, mogelijk wilt maken.



Deelsessie: Natuurherstelmaatregelen borgen 

in de beheerplannen (1)

In de Natura 2000-beheerplannen worden alle instandhoudingsdoelstellingen 

beschouwd, inclusief alle passende maatregelen en instandhoudingsmaatregelen. 

Het beheerplan borgt eveneens de uitvoering van de maatregelen die worden 

opgenomen. Voor de Programma Natuur-maatregelen is het relevant dat de 

maatregelen (uiteindelijk) ook geborgd worden in de beheerplannen.

Klazien Witteveen | provincie Noord-Brabant deelt kort de aanpak van de 

provincie omtrent de borging van de maatregelen en start daarmee het gesprek.

“Systeemherstel is een crux als je in het landelijk gebied, bodem, water en lucht 

op orde wilt brengen. Er landen veel maatregelen, die wij ook in de SPUKs

hebben aanvaard, niet alleen in de N2000-beheerplannen, maar ook in regionale 

water en beheerplannen. Dan krijg je veel meer een integrale aanpak om tot 

systeemherstel te komen.

Aan de uitvoeringskant gaan we op dit moment door en zijn we plannen, 

gebiedsvisies aan het maken, maar op de beleidskant is nog van alles in 

beweging. In de provincie verwachten we dat we wel de goede dingen aan het 

doen zijn maar er kan nog meer bijkomen. We hebben besloten om niet op dit 

moment de beheerplannen te actualiseren, maar eind 2023 / begin 2024 

geactualiseerd te hebben.”

> Bekijk de toelichtingen van Klazien Witteveen terug.

> Download de praatplaat van Klazien Witteveen hier (pdf)

https://youtu.be/0dN5SsAIjoU
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Actualisatie-N2000-beheerplannen.pdf


Deelsessie: Natuurherstelmaatregelen borgen 

in de beheerplannen (2)

Jonneke Jorissen | BIJ12, leidt vervolgens het gesprek op basis van een 

aantal overwegende vragen die zijn opgesteld door provincie Zuid-Holland:

1. Wat is eigenlijk het echte zorgpunt/risico?

2. Wat regel je eigenlijk door een maatregel in een beheerplan op te 

nemen?

3. Is het noodzakelijk maatregelen (eerst) in een beheerplan op te nemen?

4. Is onderscheid in uitvoerings- en procesmaatregelen zinvol/nodig?

5. Hoe houd je beheerplannen (qua maatregelen) actueel?

Wat zijn de zorgen/risico’s van het niet opnemen van de maatregelen in de 

beheerplannen op dit moment? Een deelnemer reageert: “Die zorg is er al 

in de praktijk, de landbouw heeft flinke belangen hierbij. De 

vertegenwoordiging van de landbouw vraagt bij ons al na waar ze inspraak 

hebben. Wij geven aan dat de overheden zeggen wat er moet gebeuren en 

is vastgelegd. In de GGA gaan we met elkaar bepalen hoe we dat gaan 

behalen en met welke maatregelen. Dat is heel lastig en hadden we met de 

PAS niet, want daar waren de maatregelen al in vastgelegd. In de 

overgangsgebieden krijg je de belangenstrijd veel meer.”

Waar moeten de natuurherstelmaatregelen geborgd worden om dit juridisch 

goed te regelen? Een deelnemer licht toe: “Alle maatregelen zullen voor de 

vergunningverleners in één database beschikbaar zijn. Maar ze hoeven 

niet allemaal geborgd te worden in beheerplannen, afhankelijk van de type 

maatregel. Soms is het logischer om ze in een regionaal waterbeheerplan 

te borgen. Daarnaast is het de vraag of de maatregelen moeten worden 

geborgd in het beheerplan of dat het gezien de langlopende cyclus niet 

logischer is om de resultaten van de maatregelen te borgen in de 

beheerplannen.”

Aandachtspunten voor het vervolg

• Moeten alle maatregelen in plannen moeten komen?

• Wens om maatregelen met een snellere cyclus te actualiseren dan de 

N2000-beheerplannen

• Wat heeft de vergunningverlener nodig? De beheerplancyclus is daar te 

ruim voor, dus wat zijn de bronnen die de vergunningverlener kan 

gebruiken bij toetsing. Voor de toetsing van vergunningverlening moeten 

we een basis hebben.

• Uniformiteit is belangrijk, kan BIJ12/IPO daar iets betekenen?

• In procedures moeten we het nut, de noodzaak en de urgentie van 

maatregelen kunnen onderbouwen. Wat is daar juridisch voor nodig?

• Hoe verhoudt het gebiedsplan zich tot het N2000-beheerplan en het 

waterbeheerplan?

• Financiën, nu lopen er financiële stromen naast elkaar. De wens om dit 

breder te koppelen dan alleen N2000. Kijk opnieuw naar de toedeling 

van budgetten en vormen van financiering bij het landelijk programma. 

En daarbij de verschillende monitorings- en rapportage-eisen die daar 

ook bij komen.



Overgangsgebieden zijn de gebieden die grenzen aan de Natura2000-

gebieden. Deze gebieden spelen een belangrijke rol in het realiseren van 

beoogde natuurherstel. 

Binnen het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) zijn 

drie sporen vormgegeven: bronbeleid, natuurherstel en ruimtelijke 

inrichting. De overgangsgebieden gaan over dit laatste aspect. Vanuit 

maatschappelijke organisaties is eerder het initiatief geweest om een 

werkgroep op te starten met daarin deze maatschappelijke organisaties 

(o.a. LTO, Staatsbosbeheer, Boerennatuur, TBO’s) en overheden (rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen). Zij kijken vanuit inspiratie welke 

do’s en don’ts er te beschrijven zijn voor de overgangsgebieden. 

Daarnaast leveren zij ook een bijdrage richting PSN. 

Keimpe Wieringa | Wing vertelde in deze sessie meer over de manier 

waarop dit spoor vorm krijgt.

> Lees het gespreksverslag van de deelsessie Overgangsgebieden hier

> Download de powerpointslides van Keimpe Wieringa (pdf)

Deelsessie: Overgangsgebieden (1)

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Gespreksverslag-deelsessie-overgangsgebieden-Netwerkbijeenkomst-programma-natuur.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Overgangsgebieden.pdf


Deelsessie: Overgangsgebieden (2)

Kansen, do’s en don’ts

Waar liggen de kansen? Wat zijn de do’s en don’ts? De deelnemers 

geven hun reacties, zowel mondeling als via de chat:

• Budget zal waarschijnlijk niet het knelpunt zijn. De mogelijkheden om 

het budget weg te zetten wel; capaciteit, regelgeving, en 

organisatievermogen zijn belangrijke aandachtspunten

• Naast ruimte voor natuurherstel is er ook stikstofruimte nodig voor 

compensatie van ontwikkelingen die plaatsvinden. Daar moeten we 

rekening mee houden. 

• Ontwikkel naast een kortetermijnplan voor urgente problemen is ook 

een integrale langetermijnvisie zoals een landschaps- of gebiedsvisie 

nodig. 

• De omvang en impact van overgangsgebieden kan per gebied 

verschillen. Bijv. in de duinen is er veel invloed van buiten. 

• Overgangsgebieden bieden kansen voor recreatiemogelijkheden, 

zodat er minder recreatiedruk in (en verstoring op) de ' hardcore'  

natuur is.

• Hoe ga je om met planologische bescherming overgangsgebieden. 

Ga je randvoorwaarden stellen als bijvoorbeeld in de vroegere 

beheergebieden? 

• Denk ook aan de mogelijkheden voor uitwisseling tussen extensieve 

en intensieve ondernemers. Niet alle ondernemers willen in de 

overgangsgebieden aan de slag.

• Dé boer bestaat niet. Individuele gesprekken met grondeigenaren in 

het begin van het gebiedsproces helpen om een goed beeld te krijgen 

van de belangen in het gebied én op de mogelijkheden. 

• Bij succesvolle gebiedsprocessen zien we vaak een drietraps

systeem: een druk/urgentie, extern dan wel een lokale ambitie, die 

leiden tot een waardendiscussie en heldere doelen. Vervolgens vindt 

een bottom-up proces plaats en kunnen betrokkenen zelf met 

oplossingen komen. 

• Vergeet niet dat boeren momenteel ook al een grote bijdrage leveren 

aan het beheer van (stikstofgevoelige N2000-)natuur. Zo heeft 

Staatsbosbeheer alleen al in Overijssel ongeveer 5000 hectare 

waarop agrarisch medegebruik door boeren wordt uitgevoerd. Er is 

dus al behoorlijk wat 'verweving’. 

• Boerennatuur e.a. ontwikkelen KPIs om boeren naar prestaties te 

kunnen belonen. Bijv. in Noordwaard, naast de Biesbosch. Dat gebied 

wordt onderdeel van het Programma Natuur, het is echter N2000 of 

NNN. Het trekt veel bezoekers. Kunnen boeren beloond worden voor 

landschapsonderhoud daar?



Deelsessie Monitoring

In de deelsessie over monitoring vertelde Daniel Rutledge | BIJ12, 

projectleider Monitoring Programma Natuur, meer over de manier waarop 

de monitoring voor het Programma Natuur wordt opgezet. Welke stappen 

zijn er het afgelopen jaar gezet en hoe ziet het proces er voor het 

komende jaar uit? 

In 2021 is er een businesscase uitgewerkt voor de manier waarop het 

onderdeel monitoring en rapportage vorm kan krijgen binnen het 

Programma Natuur, t/m 2030. Deze is tot stand gekomen op basis van 

een inventarisatie van de informatiebehoeften en een inventarisatie van 

de beschikbare gegevens, kennis, informatie en informatiesystemen.

Vervolgens is er gekeken wat ervoor nodig is om in deze 

informatiebehoeften te voorzien. Dat heeft geleid tot een drietal opties of 

manieren waarop de monitoring en rapportage ingevuld kan worden. 

Deze drie opties verschillen in o.a. afbakening en diepgang. Daarbij gaat 

de voorkeur uit naar Optie 3.

Het komend jaar worden de implicaties van deze optie verder uitgewerkt.

> Bekijk de presentatie van Daniel Rutledge.

> Download de powerpointpresentatie (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=vuXTRrx47X4
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Natuur-Monitoring-Programma-Natuur.pdf


Lerende samenwerking Programma Natuur

Tot slot van de bijeenkomst zoomden we in op de lerende samenwerking 

binnen het Programma Natuur. Vera Minten |programmateam Natuur

lichtte toe hoe de lerende samenwerking het functioneren van het 

Programma Natuur ondersteunt en versterkt.

Het doel van de lerende samenwerking is het uitwisselen van kennis rond 

praktijkvraagstukken. Zo kunnen we leren door doen en leren van elkaar.

Op regelmatige basis organiseert de lerende samenwerking daartoe 

brede netwerkbijeenkomsten en werkateliers. Dat doen we zoveel 

mogelijk met en door de praktijk. Zie ook de illustratie op de volgende 

sheet.

Brede netwerkbijeenkomsten

Eén à twee keer per jaar praten we elkaar bij tijdens een brede 

netwerkbijeenkomst. We delen lessen en inzichten breed met het 

netwerk. Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten en 

uitwisselen.

Werkatelier

Daarnaast vinden regelmatig werkateliers plaats. Dit zijn verdiepende 

bijeenkomsten rond een specifiek onderwerp of praktijkvraagstuk.

En verder

Op de website [link invoegen] is alle informatie terug te vinden. En alle 

uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere nieuwtjes als eerste in je 

mailbox? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven netwerklijst 

lerende samenwerking

https://wingalgemeen.typeform.com/to/Ef5KfESL




Agenda

Mei

Werkatelier

Capaciteit

17 juni

Brede Netwerk-

bijeenkomst

Maart

Werkatelier

Systeemherstel

September

Werkatelier

Verdere vragen? Mail naar 

lerendesamenwerkingPN@minlnv.nl

mailto:lerendesamenwerkingPN@minlnv.nl


Tot de volgende keer!


