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Wat we leren  
van de  
COLLECTIEVEN-PILOTS

In 2011 gingen op verzoek van het toenmalige  

ministerie EL&I vier pilots van start om te kijken wel-

ke meerwaarde een collectieve aanpak op gebiedsni-

veau kan opleveren aan maatschappelijke prestaties 

en hoe zo’n collectief eruit kan zien. Aanleiding was 

het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 

(GLB) 2014-2020, waarin boeren voor een deel van 

hun inkomenssteun maatschappelijke prestaties 

moeten leveren. 

De vier pilots worden uitgevoerd door drie agrarische natuur-

verenigingen (ANV’s) en een stichting. Ze werken allemaal in 

een ander soort gebied, van een kleinschalig landschap, tot 

een gebied met veel intensieve akkerbouw. Soms met vooral 

boeren, soms ook met burgers.

>      Agrarische Natuurvereniging Water, Land en  
Dijken (WLD), Noord-Holland
Opereert in een open, waterrijk landschap met een economi-

sche druk op ondernemers om te ontwikkelen richting een-

heidsworst. De aanpak van WLD bestaat uit een algemene 

landschapspremie voor relatief laagdrempelige prestaties 

(zoals weidegang), die in principe uitgevoerd kunnen worden 

door iedereen. Daar bovenop ligt de mogelijkheid om groen-

blauwe diensten te leveren, via onder andere een pakket met 

permanent grasland en weidegang, behoud van oud grasland, 

natuurvriendelijk slootonderhoud en natuurvriendelijk riet-

beheer. Deze pakketten kunnen alleen op locaties waar ze ook 

effect hebben, aangewezen door het collectief.

>    Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW),  
een koepel van zes ANV’s in Friesland
Dit pilotgebied bestaat uit open weidevogelgebied en coulis-

selandschap, waarvan zo’n 70% in agrarisch gebruik. Onder 

de deelnemers bevinden zich boeren én burgers. Zij kunnen 

intekenen op vijf certificaten: behoud van het cultuurland-

schap, milieuverbetering, biodiversiteit coulisselandschap, 

biodiversiteit weidevogellandschap en kleinschaligheid cou-

lisselandschap. Vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van 

een hectarepremie.

>     Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen 
(ANOG), Groningen
Dit gebied is vooral ingericht op efficiënte akkerbouw, met 

links en rechts stukjes agrarische natuur. ANOG richt zich 

op een selectievere contractering (maatregelen kunnen niet 

overal worden neergelegd maar alleen waar ze effect hebben), 

beter toezicht en nieuwe diensten. Zij onderscheiden vijf pres-

taties, gericht op het behoud van akkervogels (zoals het laten 

staan van graanstoppels gedurende de winter).
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>     Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL) 
Winterswijk, Gelderland
Een stichting waarin onder andere gemeente, LTO en Platform 

Natuur en Landschap vertegenwoordigd zijn.

Winterswijk wordt gekenmerkt door een afwisselend, klein-

schalig landschap met een afwisseling van grasland en ak-

kerbouw naast houtwalstructuren en bossen. De visie: zonder 

boeren, geen behoud van dit landschap. De pilot bestaat uit 

groenblauwe diensten gericht op het behoud van het klein-

schalig landschap. Er zijn 16 pakketten binnen drie thema’s 

–biodiversiteit, waterkwaliteit en openstelling. Er wordt ge-

werkt met een puntensysteem. 

Inmiddels is het eind 2013. Welke lessen kunnen we trekken? 

Deze conclusies, adviezen en aanbevelingen zijn geselecteerd 

uit alle interviews die voor de website www.toekomstglb.nl 

zijn gedaan met vertegenwoordigers van de pilots, ambtena-

ren van het ministerie van EZ en adviseurs over de uitvoering 

van de pilot-projecten. Het is dus geen compleet dekkend 

overzicht, maar geven wel een fraaie doorkijk.

STURING
Een collectief kan bepalen waar bepaalde pakketten en dien-

sten wel of niet mogen worden neergelegd. Zo worden maat-

regelen genomen waar ze ook daadwerkelijk effect hebben. 

Een collectief kan een goede vorm zijn voor deze sturing.

STURING VOOR ECOLOGIE

> Paul Terwan, adviseur collectieven: Pilots gebruiken bij-

voorbeeld een kartering van Landschap Noord-Holland, of 

een kaart van SNL-beheer (om hierop aan te kunnen sluiten). 

Dat is effectief, en je kunt zo inschrijvingen met argumenten 

afwijzen. Dan behoud je ook de goodwill.

> ANOG: We werken nauw samen met de Werkgroep Grau-

we Kiekendief. Die werkgroep verzamelt veel data, zodat de 

ANOG binnen de pilot experimenten kan uitvoeren en met-

een goed kan monitoren of het werkt. 

> Paul Sinnige, beleidsadviseur GLB, ministerie van EZ: 

Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat maatregelen 

in samenhang een beter resultaat opleveren. Collectieven 

blijken goed in staat te sturen op samenhang. Dat betekent 

niet dat alles gelijk perfect werkt. Soms lukt het wel heel 

goed. ANOG, bijvoorbeeld. Eerst kijken ze op welke percelen 

welke maatregelen gewenst zijn. Vervolgens mogen boeren 

intekenen, dan wordt er gematched. Ook mooi is een  voor-

beeld in de Noardlike Fryske Walden. Daar sturen ze door 

meer geld uit te keren wanneer boeren houtwallen aanleg-

gen die aaneengesloten zijn en meer zijden van het perceel 

omzomen.

> WCL: Akkerranden zijn bijvoorbeeld heel waardevol. De 

bloemen trekken insecten aan waar de kuikens van akkervo-

gels van profiteren. En het is goed toe te passen door de boer: 

akkerranden kun je het ene jaar aan de ene en het andere 

jaar aan de andere kant van je land aanleggen. Voor de vogels 

maakt dat niet veel uit. Maar voor een boer werkt dat beter 

dan het in stand houden van bijvoorbeeld een heel botanisch 

grasland. Wij vinden dat je dat soort statische pakketten 

beter in en rondom Natura 2000-gebied kunt toepassen. Je 

zult toch altijd een soort compromis moeten vinden tussen 

economie en ecologie. We hebben voor de effecten op natuur 

na het eerste jaar een monitoringsonderzoek gedaan, en dat 

leek positief. 

STURING DOOR HET COLLECTIEF

> ANOG: We hebben potentiële deelnemers benaderd, en 

soms agrariërs hier en daar moeten stimuleren om mee te 

doen, omdat alleen dat een aansluitend beheer zou opleveren. 

Andersom hebben we ook af en toe ‘nee’ moeten verkopen, 

omdat we vonden dat maatregelen op een bepaalde plek te 

weinig resultaat zouden opleveren of omdat het geld op was. 

> WCL: In de stichting WCL zijn alle organisaties die actief zijn 

in het landelijke gebied vertegenwoordigd. Dat is essentieel 

voor de pilot. Partijen die van nature tegengestelde belangen 

hebben, zitten bij ons samen aan tafel. Over het lange-ter-

mijndoel voor het gebied – behoud van het landschap door 

middel van agrarisch gebruik – bestaat geen enkel verschil 
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van mening. Daarom konden we ook in korte tijd een plan 

van aanpak maken voor de pilot.

> WCL: Over de uitvoering van diensten blijkt nog wel eens 

een interpretatieverschil te bestaan tussen deelnemers en 

het doel wat wij voor ogen hebben. Of soms blijken boeren 

genoodzaakt een andere keuze te maken, bijvoorbeeld van-

wege het weer. En soms blijken boeren gewoon niet meer te 

weten wat ze precies hebben afgesproken, als de dienst pas 

maanden na afspraak moet worden geleverd. Juist omdat 

we als collectief die signalen snel ontvangen, zijn we in staat 

bij te sturen. Al met al wilden we zo weinig mogelijk regels, 

maar we gaan sommige diensten nu wel scherper omschrij-

ven. Dat geeft ook meer handvatten voor de schouwcommis-

sie, die de controles uitvoert.

VOORDELEN VOOR BOEREN

> WLD: Boeren hebben nu niet te maken met Dienst Rege-

lingen, en dat vinden ze wel prettig; alles is binnenshuis. 

Liefst zouden we één groot contract afsluiten met de over-

heid waarin we een pakket maatregelen overeenkomen. Dan 

regelen we zelf de eigen contracten wel met de leden.

> Paul Sinnige: Nu moeten percelen afzonderlijk op de cen-

timeter nauwkeurig voldoen aan de gestelde eis. Straks gaat 

het hopelijk om het totaal binnen het collectief. Daarmee 

wordt het flexibeler.

> ANOG: Voor de boeren is deze pilot een stuk minder romp-

slomp. Een kleine afwijking in het aantal hectares levert ze 

bij de SNL een sanctie op, bij ons niet. Ze hoeven geen toolkit 

in te vullen, geen betalingsverzoek in te dienen, wij nemen 

ze alles uit handen. Dat scheelt ze veel zorgen, papierwerk 

en frustratie.

> ANOG: In 2012 heeft de Werkgroep Grauwe Kiekendief 

veel data verzameld. Deze informatie proberen wij om te zet-

ten in pakketten om ze vervolgens in het stelsel in te bren-

gen. Dat is vooral voor de boeren prettig, omdat het hen 

meer flexibiliteit geeft dan in het SNL. Dit geldt met name 

op het gebied van locatiekeuze; binnen het SNL is er slechts 

mogelijkheid tot deelname in een beperkt aantal gebieden.  

Maar ook instapeisen die gelden voor SNL zijn nu niet van 

toepassing.

CONTROLE
> WLD: Het wordt over het algemeen goed geaccepteerd 

wanneer de uitbetaling wordt geweigerd. Boeren weten dat 

ze gecontroleerd worden, en meestal koppelt de controleur 

direct terug wat hij ziet. Dan zijn deelnemers het vaak wel 

met de beslissing eens. Overigens is er in 2012 minder vaak 

uitbetaling geweigerd dan in 2011, ik denk in zo’n twee tot 

vijf procent van de gevallen. 

> NFW: Wij werken met een schouwcommissie van boeren 

en burgers. Die commissie bestond al en is voor de pilot bij-

geschoold. Daarvoor is/wordt overleg gepleegd met de Raad 

voor Accreditatie. Het gaat er nu vooral om dat de overheid 

ons vertrouwt.

> NFW: Een belangrijke wijziging waar we aan werken is het 

verbreden van de schouwcommissie, die nu voornamelijk be-

staat uit leden van de ANV. We willen dit gaan uitbreiden en 

de maatschappelijke omgeving meer betrekken, met bijvoor-

beeld personen uit het waterschap en de Friese Milieufede-

ratie. We willen graag uitstralen en bewijzen dat we een ver-

eniging zijn waarop vertrouwd kan worden, dat we kwaliteit 

leveren en het beheergeld aan de goede dingen besteden. 

We willen graag uit de buurt blijven van het imago van een 

slager die zijn eigen vlees keurt. Belangrijk daarvoor is wel 

dat er een functiescheiding is tussen degene die de afspra-

ken tussen collectief en beheerder maakt en degene die con-

troleert. Met die aanpak van afspraken maken en controle, 

is ook de kwaliteit beter gewaarborgd. Er vindt een opgave 

plaats op basis van een veldbezoek, controle door de schouw-

commissie en een steekproef door de nVWA op basis van een 

administratieve audit bij het collectief. Om aan te tonen dat 

het beheer ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan het be-

houd en de versterking van biodiversiteit zullen we ook gaan 

monitoren.

> NFW: We zijn met een simpel systeem begonnen, maar dat 

bleek niet altijd rechtvaardige vergoedingen op te leveren. 

Voor langgerekte percelen gold bijvoorbeeld dezelfde vergoe-

ding als compacte percelen. Daarom zijn we op een eerlijker 

stelsel overgegaan, waarbij boeren op ons kantoor moeten 

inschrijven. Daar zitten wel nadelen aan. De administratieve 

lasten zijn hoger, en het bleek dat boeren het moeilijk vinden 

om de situatie zelf op de kaart weer te geven. Dus moeten 

we als collectief ook zelf het veld in. Nu beginnen we bij inte-

kening eerst met een inventarisatie, om daarna samen met 

boeren kwalitatief goede afspraken te maken. Die investe-

ring verdien je uiteindelijk terug op het werk dat de schouw-

commissie uitvoert, die de boeren adviseert en controleert. 

Zij komen bij de uitvoering van hun werk minder knelpunten 

tegen. In het huidige stelsel liggen de kosten onder meer zo 

hoog door het grote aantal bezwaren. Deze beperk je aan-

zienlijk door de investering vooraf. 
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> WCL: Winterswijk werkt voor de controle met een schouw-

commissie, voor WCL een nieuw fenomeen dat ze hebben af-

gekeken van andere pilots. Het verschil is dat zij werken met 

een schouwcommissie met leden met verschillende achter-

grond, met ook ambtenaren, landgoedeigenaren en biolo-

gen. Dat de gemeente er in vertegenwoordigd is, geeft toch 

vertrouwen bij de burger.

UITVOERINGSKOSTEN
> NFW: Wij streven naar maximaal tien procent uitvoerings-

kosten. Daarom werken wij ook met een vergoeding per hec-

tare per jaar. Simpel en doeltreffend.

> NFW: We willen de overhead terugbrengen naar 15 – 20%. 

Op dit moment is nog niet te zeggen of dat lukt. Het is wel 

duidelijk dat de schouwcommissie relatief goed en efficiënt 

werkt omdat ze bekend zijn met het gebied en makkelijk con-

tacten leggen.

> WLD: Onze besparing zit ‘m momenteel vooral in het inzet-

ten van veldmedewerkers, die zich in het voorjaar voorname-

lijk bezighouden met weidevogels. Zij treden op als controleur 

voor weidevogels en nu ook voor de pilotdiensten. Het grote 

voordeel is dat zij de boeren persoonlijk kennen en daar toch al 

rondlopen. Zo kan de controle en passant uitgevoerd worden, 

zonder dat een controleur die bovendien niet weet welke koe 

bij welk bedrijf hoort speciaal in de auto moet stappen.

> WCL: Uitbetaling van diensten gebeurt nog maar één keer 

per jaar, in plaats van twee, om de administratieve romp-

slomp te beperken. En we communiceren meer mondeling 

met de deelnemers, dat blijkt het effectiefst.

NIEUWE VORM EN ROL
> WLD: belangrijk voor een collectief is goed digitaal kaart-

materiaal dat correspondeert met DR bijvoorbeeld, een slui-

tend financieel systeem voor de uitbetaling en de ecologische 

kennis om de juiste criteria te kiezen waarop je gebieden se-

lecteert. Dat kun je zelf in huis halen, of inhuren.

> ANOG: Agrariërs hebben in het huidige SNL geen contract 

met ons, maar met de overheid. In de GLBpilot is dat wezen-

lijk anders qua opzet: daar hebben wij als ANOG enerzijds 

contracten met agrariërs en anderzijds sluiten we een con-

tract met de overheid. Het zijn nieuwe vormen van zaken 

doen tussen overheid en agrariërs. We zullen moeten groeien 

in professionaliteit. Vertrouwen is daarbij hoe dan ook het 

sleutelwoord. Onze leden en niet-leden moeten vertrouwen 

hebben in de vereniging dat die eerlijke en goede afwegin-

gen voor welke maatregelen op welke locatie geschikt zijn. De 

overheden moeten het vertrouwen hebben dat wij het GLB-

geld effectief en efficiënt wegzetten. En de vereniging moet 

het vertrouwen hebben in de leden dat zij echt met hart en 

ziel willen werken aan hun landschap.

> NFW: Wanneer een ANV zelf de contracten sluit met boeren 

en de controle en handhaving ter hand neemt, vraagt dat wel 

een en ander van een ANV. Als andere ANV’s ook deze rich-

ting in willen slaan zullen ze bij zichzelf te rade moeten gaan 

of ze de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de financiën 

willen dragen. Ook zal voor veel ANV’s gelden dat ze hun ken-

nisniveau over bijvoorbeeld het GLB en het uitvoeringsmodel 

voor een collectief omhoog moeten brengen. Dat zal nog wat 

inspanningen vragen.

> WCL: Zo’n constructie als WCL vraagt van de gemeente wel 

een heel actieve rol en een flinke ambtelijke inzet. We hebben 

hier een heel ‘Team Nationaal Landschap’, met voor alle the-

ma’s een beleidsmedewerker. Maar het feit dat de gemeente 

is vertegenwoordigd en dat we zaken integraal kunnen aan-

pakken, omdat alle sectoren in het buitengebied vertegen-

woordigd zijn, dat is echt een meerwaarde

Zie voor meer informatie over de pilots: www.toekomstglb.nl

Voor meer informatie over vernieuwing van het stelsel voor 

agrarisch naturubeheer: www.portaalnatuurenlandschap.nl


