
ANLB 2016: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
 
Een nieuw stelsel, nieuwe kansen 
Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het agrarisch natuurbeheer en er zijn hele mooie 
resultaten behaald. Maar het kan nog beter. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere 
meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu 
nog onvoldoende het geval. Aan de inzet van de deelnemers ligt het niet. Die hebben met hart 
en ziel gewerkt en het nodige gerealiseerd. Momenteel zijn vooral de uitvoeringskosten te 
hoog en de resultaten te beperkt. Daarom komt er per 1 januari 2016 een vernieuwd stelsel 
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat biedt kansen en mogelijkheden! De sleutel 
tot succes zit in een collectieve aanpak. Het doel is om de de kosten te verlagen en de 
natuurresultaten te verbeteren. Agrarische collectieven vormen straks het hart van het nieuwe 
stelsel.  Deze collectieven bestaan meestal uit één of meer agrarische natuurverenigingen 
(ANV’s). 
 
Focus op kennis en kunde uit de streek 
Nieuw is dat partijen in het gebied zelf straks bepalen welke doelen zij willen realiseren in hun 
eigen gebied. Voorheen stond in het provinciaal natuurbeheerplan op perceelniveau 
aangegeven waar welke beheerpakketten mogelijk waren. Dat gaat straks anders. De 
provincie bepaalt dan niet meer tot in detail wat de mogelijkheden zijn voor een gebied, maar 
legt op hoofdlijnen vast welke doelen ze wil bereiken. Agrarische collectieven bepalen 
vervolgens met de streek op welke locaties en met welke beheerpakketten ze deze doelen 
willen realiseren. Dit is dé kans om er echt iets moois van te maken! 
We benutten de kennis en kunde uit het gebied zelf en dat levert gegarandeerd betere 
resultaten op.  
 
Korte lijnen met het agrarisch collectief voor een grotere slagkracht  
Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Straks doet u 
alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, 
maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot één 
gebiedsaanvraag naar de provincie. Korte lijnen en meer slagkracht dus!  
 
Betalingen en controles via het collectief: draagvlak, samenwerking en succes!  
Het agrarisch collectief in uw streek regelt straks uw beheervergoeding. Voorheen ontving u 
de vergoeding van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voorheen Dienst 
Regelingen. Dat is verleden tijd. En het gaat nog verder. Het collectief regelt in de toekomst 
niet alleen de betalingen, maar ook de controle op de beheermaatregelen. Dit zijn 
veranderingen met een belangrijk positief effect: u heeft geen contract en contact met de 
overheid of een grote organisatie op afstand, maar met het agrarisch collectief en/of de ANV 
in de streek die u kan begeleiden bij het beheer. Zo blijven de lijnen kort en dat zorgt voor 
draagvlak, samenwerking 
én successen!   
 
Kansrijk agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om keuzes  
U wilt meedoen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat juichen wij toe! Er kan 
echter wel een “maar” aan vast zitten. Een belangrijk aspect van het nieuwe stelsel is dat we 
het juiste beheer op de juiste plek willen toepassen. Er zal dus kritisch gekeken worden of uw 
perceel  daadwerkelijk bijdraagt aan de natuurdoelstellingen voor dat gebied. Heel concreet: 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer is straks alleen nog mogelijk op de meest kansrijke 
plekken voor die soorten. Dat kan dus betekenen dat u een “nee” te horen krijgt en uw huidige 
beheercontracten niet verlengd worden. Dat is vervelend als u het beheer goed in uw 
bedrijfsvoering hebt kunnen integreren. Tegelijkertijd is het ook jammer wanneer de 
beheermaatregelen geen effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van 
verschralingsbeheer op rijke kleigronden of kleinschalig weidevogelbeheer langs bosranden. 



Alle inzet ten spijt, zal dat niet snel tot de gewenste natuurresultaten leiden. Een beperkt 
budget dwingt dan tot het maken van keuzes. Hoe gaat dat straks dan? Eigenlijk heel simpel. 
Wanneer u ook in 2016 een beheercontract wil afsluiten, kijkt het agrarisch collectief en/of de 
ANV in uw gebied samen met u of dat voor uw percelen mogelijk is en of het past binnen de 
doelstellingen die voor dat gebied zijn opgesteld.  
 
Kwaliteitscollectieven 
Veel zaken verlopen straks via de agrarische collectieven. U wilt dan wel verzekerd zijn van 
kwaliteit. Ook daar werken we aan. Alle collectieven en agrarische natuurverenigingen 
doorlopen momenteel een professionaliseringstraject. Hierin worden zij voorbereid op alle 
nieuwe taken die zij per 1 januari 2016 gaan verrichten. Daarnaast stelt het collectief een 
kwaliteitshandboek op, op basis waarvan zij zich kan certificeren. In september 2015 heeft 
Súdwestkust het benodigde certificaat ontvangen. Deze certificering biedt zowel voor de 
overheid als voor u de garantie dat u zaken doet met een collectief met kwaliteit. 
 


