BIJLAGE projectomschrijving en onderbouwing doelrealisatie
Beschrijf per (deel van een) leefgebied en voor de categorie water hoe u invulling geeft aan het
beheer in het gebied. Vermeld hierbij welk(e) beheerfuncties en cluster(s) van beheeractiviteiten
u inzet. Baseer u bij het invullen van de tabel op het detail niveau van paragraaf 4.5 van het
provinciale Natuurbeheerplan.
Beschrijf daarnaast uw ambitie voor de realisatie van de beleidsdoelen die zijn benoemd in het
Natuurbeheerplan van uw provincie (als resultaat van het gebiedsproces).

Leefgebied / categorie
water of deelgebied

Beheertype(n)

Beheerfunctie(s)
(bij voorkeur aangeduid in
%)

Cluster(s) van
beheeractiviteiten

Bijlage onderbouwing doelrealisatie
Onderbouw daarnaast in een aparte bijlage waarom het agrarisch collectief voor deze invulling
kiest, hoe deze invulling de doelrealisatie mogelijk maakt en hoe deze rekening houdt met de
landbouwpraktijk in het gebied.
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Neem in de beschrijving van de doelrealisatie in ieder geval op:
 Voor welke soorten of soortgroepen van internationaal belang en/of waterdoelen zet het collectief
zich per leefgebied in? Met andere woorden: op welke doelsoorten is de gebiedsaanvraag gericht?
 Welke beheerfuncties hebben de soorten nodig en in welke verhouding (in percentages)? Licht toe
welke beheerfuncties al in het gebied aanwezig zijn en welke functies nog ondersteuning met
beheer vragen. Beschrijf ook hoe dit zich verhoudt tot de aanwezige landschapselementen.
 Hoe zijn de (a)biotische omstandigheden (bijv. waterkwaliteit, openheid, structuur singels) van het
gebied en wat zijn de gewenste/noodzakelijke omstandigheden? Zijn deze omstandigheden met
beheer te verbeteren? Beschrijf daarbij ook de belangrijkste knelpunten voor het overleven van de
soort(en) en soortgroepen en eventuele knelpunten in relatie tot de benodigde beheerfuncties.
 Beschrijf welke beheeractiviteiten en/of inrichtingsmaatregelen het collectief gaat nemen om het
leefgebied voor de soorten te verbeteren. Onderbouw waarom gekozen is voor deze
beheeractiviteiten.
 Beschrijf de dekkingsgraad van het beheer (de verhouding tussen het aantal aangevraagde
hectares beheer en het totale aantal hectares leefgebied voor dat deel van de aanvraag) en de
ruimtelijke samenhang
 Beschrijf de variatie / mozaïek in het beheer (de verhouding tussen de verschillende beheerfuncties
per leefgebied)
 Hoeveel verschillende vormen van beheer past het collectief toe?
Voor welke clusters van beheeractiviteiten vraagt het collectief subsidie aan? Of (als geen clusters
van beheeractiviteiten worden aangevraagd) voor hoeveel beheerfuncties per leefgebied ten
opzichte van het maximaal mogelijke aantal functies in het Natuurbeheerplan vraagt het collectief
subsidie aan?
 Wat is de intensiteit oftewel de zwaarte van het aangevraagde beheer?
 Wat de ambitie per (deel van het) leefgebied en de categorie water is: wat wil het agrarisch
collectief in deze zesjarige beheerperiode bereiken en wat wil het collectief op de langere termijn
bereiken? Kan snel voldoende kwaliteit in de verschillende delen van het leefgebied worden
verkregen? En in welke mate?
 Beschrijf hoe de criteria voor doelmatigheid (de omvang van een gebied en de concentratie van het
beheer daarbinnen) uit het Natuurbeheerplan zijn vertaald naar de beheerstrategie van het gebied
en de gebiedsaanvraag. Onderbouw daarbij ook hoe knelpunten in het beheer in de
gebiedsaanvraag zijn uitgewerkt.
 Hoe het collectief rekening heeft gehouden met de aanwezige typen landbouwbedrijfsvoering in het
werkgebied in relatie tot de uitwerking van de beheeractiviteiten in de gebiedsaanvraag.
 Welke verbindingen het agrarisch collectief met de aanwezige natuurgebieden legt en met ander
lopend beheer ((agrarische) natuur, landschap, water).
 Welke afspraken het collectief heeft gemaakt met andere gebiedspartijen (zoals waterschappen en
beheerders van natuurgebieden) over de uitvoering van de gebiedsaanvraag en het verbeteren van
de leefgebieden.
 Welke koppelingen het agrarisch collectief legt met andere doelen zoals landschap en water.
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