
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 6 september 2022  
Ons kenmerk 36/5.1/2022001072 
Behandeld door team Landelijk Gebied (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Subsidieaanvraag Implementatie ANLb - Activiteiten BoerenNatuur en 
collectieven  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over een subsidie van € 154.700,-- aan de Vereniging 
BoerenNatuur  voor de implementatie van het Agrarisch Natuur en Landschaps-
beheer (ANLb). 
 
Samenvatting project 
Op 1 januari 2023 start de volgende periode van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (GLB). Op 31 december 2021 heeft Nederland een concept Nationaal 
Strategisch Plan (NSP) ingediend bij de Europese Commissie. Dit NSP is de in- 
vulling van Nederland van het GLB vanaf 1 januari 2023. In het NSP blijft  
Nederland inzetten op een collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- Land-
schapsbeheer (ANLb). Dit betekent dat provincies voor het ANLb ook vanaf 2023 
met de veertig collectieven de subsidierelatie aangaan in plaats van rechtstreeks 
met de boeren. Wat wijzigt met het NSP voor het ANLb is dat ingezet wordt op 
een doelverbreding voor ANLb: ANLb wordt ook ingezet voor doelen op het  
gebied van klimaat en water. Wat ook nieuw is, is dat het NSP uitgaat van een  
samenhangende groen-blauwe-architectuur met als doel boeren in staat te  
stellen om groenblauwe diensten te verrichten en bij te dragen aan maatschap-
pelijke doelen op het gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit. Door 
deze groen-blauwe-architectuur ontstaat er een nauwe relatie en afhankelijkheid 
tussen het ANLb en investeringsregelingen in pijler 2 en de ecoregeling en de 
conditionaliteiten in pijler 1. Deze pijlers maken deel uit van het GLB.  
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Dit betekent dat de keuze van een boer voor deelname aan het ANLb onlos- 
makelijk verbonden wordt met de keuze voor de ecoregeling. 
 
Aan de basis van de subsidie ligt een samenwerkingsovereenkomst met de deel-
nemende partners. Wij hebben een aanvraag ontvangen van BoerenNatuur voor 
een bijdrage aan de werkzaamheden die BoerenNatuur en de collectieven  
moeten uitvoeren in het kader van de implementatie van het NSP en dan spe- 
cifiek in het kader van het ANLb. Dit verzoek is gestuurd naar alle twaalf pro- 
vincies en naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
Landelijk is voor de financiering een verdeelsleutel tussen deze overheden afge- 
sproken in de samenwerkingsovereenkomst. Gelijktijdige subsidiëring door alle 
partners is dan ook noodzakelijk. Om die reden is het niet wenselijk of mogelijk 
de voorhangprocedure te volgen. Op grond van artikel 5.1, tweede lid van de  
Algemene subsidieverordening laten wij deze dan ook achterwege. 
 
De werkzaamheden van het project bestaan uit de ontwikkelingen rondom de 
nieuwe GLB/ANLb periode. Het betreft de ontwikkeling van ICT, uitwerking en 
ontwikkeling van de beheerpakketten voor deze periode, ontwikkeling van de 
organisatie van de collectieven en de inzet van BoerenNatuur. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
Binnen het Programma Natuurlijk Platteland is er budget voor Agrarisch Natuur-
beheer. Dit budget zetten we in om te kunnen voldoen aan de subsidieaanvraag 
en de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van LNV.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


