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Onderwerp: Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer in 2016 en de dooruverking

daarvan in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over de veranderingen van het agrarisch natuur

en landschapsbeheer (hierna ANLB) en de doorwerking hiervan in het Natuurbeheer-
plan Drenthe, versie 2016 (hierna NBP).

lnleiding
Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt met ingang van 2016 gewijzigd. Uit-
gangspunt is dat het effectiever en efficiënter wordt (lagere uitvoeringskosten). De
provincie Drenthe gaat de provinciale kaders voor de nieuwe aanpak formuleren in het

nog op te stellen NBP 2016. Onderdeelvan het opstellen van een ontwerp-NBP is het
gebiedsproces, waarin de verschillende gebiedspartners meedenken over de inhoud

van het NBP. Dit uitgebreide gebiedsproces is voor de zomer van 2014 gestart. Het

ontwerp-NBP 2016 moet in december 2014 ter inzage worden gelegd.

Landelijk is afgesproken per 2016 de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer
geheel in handen te leggen van de nog te vormen collectieven van agrariërs en

grondgebruikers. Deze collectieven hebben een essentiële rol in de uitvoering van het

beheer.
Het collectief moet een gebiedsaanvraag opstellen, op basis waarvan de provincie

over kan gaan tot financiering van het uit te voeren beheer. Momenteel wordt onder
landelijke regie van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) gewerkt

aan de vorming van deze (regionale) collectieven. lnmiddels is in Drenthe door de

Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

Noord het eerste collectief van Nederland opgericht: Het Drents Collectief (zie bijlage).
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Aanleiding
Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 wordt col-
lectief agrarisch natuurbeheer mogelijk gemaakt in het komende nationale platte-

landsontwikkelingsprogramma (POP 3). Van de beheervergoedingen agrarisch na-
tuurbeheer komt 50% cofinanciering van de Europese Unie.

Vanaf I januari 2016 dient er een stelsel voor het agrarisch natuurbeheer van kracht
te zijn. Het agrarisch natuurbeheer gaat daarom per 2016 veranderen.
Het (agrarisch) natuurbeheer is een kerntaak van de provincie; daarom heeft de pro-

vincie een regisserende rol als het gaat om vormgeving van de kaders voor het
nieuwe agrarisch natuurbeheer vanaf 2016.
De lopende contracten agrarisch natuurbeheer kunnen niet eenzijdig opengebroken
worden. Naast het nieuwe stelsel moeten wij daarom nog rekening houden met deze
doorlopende contracten. Dit heeft m ogelijk financiële conseq uenties.

Col lectieve be naderi ng
Agrarisch beheer zal in zijn geheel collectief moeten worden georganiseerd. Naast het
weide- en akkervogelbeheer geldt dan ook dat het landschapsbeheer collectief zal

worden georganiseerd. Een agrariër kan de subsidie niet meer individueel aanvragen,
maar maakt deel uit van een collectief. Dit collectief doet vervolgens een aanvraag bij

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (vwvw.RVO.nl) om in aanmerking te
komen voor een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer.

lnhoud/werkwijze
Landelijk

Voor de uitwerking van agrarisch natuurbeheer 2016 is een kernteam van lnterprovin-
ciaal Overleg (lPO) en Economische Zaken (EZ) actief. Dit kernteam draagt zorg voor

de benodigde producten zoals bijvoorbeeld EU-fiche en modelverordeningen.

Om de collectieven te ondersteunen in de voorbereiding op hun rol in het vernieuwde
stelsel voor ANLB, hebben de regionale koepels eind 2013 gezamenlijk de SCAN
opgericht. Landelijk zorgt de SCAN in samenwerking met de provincies (lPO) en EZ

voor de ontwikkeling van formats, modellen en handleidingen waar de collectieven
gebruik van kunnen maken. Regionaal begeleidt de SCAN de collectieven bij alle
stappen die gezet moeten worden om 1 januari 2016 klaar te zijn voor de uitvoering
van het nieuwe stelsel.

Drenthe

Natuurbeheer is een kerntaak van de provincie. Wij hebben daarom een kaderstel-
lende rol met betrekking tot het agrarisch natuurbeheer en de omvorming van het

stelsel. Onder deze rol verstaan wij het duiden waar Het Drents Collectief in aan-
merking kan komen voor welke vorm van agrarisch natuurbeheer en daarnaast het
beschikbaar stellen van middelen voor het beheer.

Vanuit onze rolopvatting doen wij dit in overleg met betrokken partijen, zoals ANV
Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, terreinbeherende organisaties (Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), Bosgroep Noord- en Oost-
Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Stichting
Werkgroep Grauwe Kiekendief en andere belanghebbenden. Vanuit onze rol commu-
niceren wij over het proces rondom de omvorming van het stelsel ANLB.
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De ANV Drenthe en LTO Noord vervullen een belangrijke rol in het inmiddels opge-
richte Drents Collectief.

Gebiedsproces algemeen
De Natuurvisie Drenthe 2040 geeft aan dat agrarisch natuurbeheer vooralwordt in-
gezet om (internationale) doelen te realiseren door leefgebieden van soorten te verbe-
teren/in stand te houden. Het gaat daarbij om open graslanden (weidefauna), open
akkers (akkerfauna), netwerk (vogels van struwelen en bosjes)en de groen-blauwe
dooradering (soorten van sloten en poelen) en landschap.
Agrarisch natuurbeheer wordt zowel in het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS)) als in het Drentse Natuurnetwerk ingezet. ln de Natuur-
visie wordt verder gesteld dat agrarisch natuurbeheer vooral wordt ingezet in en om
natuurgebieden, gericht op leefgebieden in de meest kansrijke gebieden, voor levens-
vatbare populaties en soorten en om de verbindende functies van landschapselemen-
ten in het Natuurnetwerk te versterken.
ln het NBP worden deze algemene uitgangspunten vertaald naar een vlekkenkaart
met onderbouwing, waarop staat welke gebieden aan deze uitgangspunten voldoen

en dus ingezet kunnen worden om de genoemde doelen de komende jaren te reali-

seren.
Omdat de verwachting is dat de middelen ontoereikend zijn om alle doelen te reali-

seren, bevat het NBP ook een aantal criteria om een prioriteit in de keuze van de ge-

bieden aan te kunnen brengen.
De inhoudsopgave van het NBP wordt landelijk opgesteld en ingevuld, voor zover het

de landelijke kaders betreft.

Gebiedsproces NBP
Landelijk is afgesproken om gebiedspartners te betrekken bij het opstellen van het

NBP. Dit heeft twee doelen:
. optimaal benutten van aanwezige gebiedskennis, om een goede keuze te kunnen

maken voor de gebieden waar agrarisch natuurbeheer kan worden ingezet;
. betrokkenen vroegtijdig consulteren bij het formuleren van provinciale kaders voor

de uitvoering van het agrarisch beheer, zodat een efficiënte en effectieve uit-
voering mogelijk is.

ln het proces van de totstandkoming van het NBP gebruiken wij de kansenkaart van
Het Drents Collectief om de definitieve vlekkenkaart te maken.

Doelgroepen

Er zijn veel mensen betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. Zij hebben daarin niet

allemaal dezelfde rol. Bij het ontwerpen van het gebiedsproces moet rekening ge-

houden worden met deze verschillen.

Een overzicht
1. Professionele organisaties op het gebied van natuur en landschap. Zij hebben

veel kennis van gebieden en beheer.
2. Het Drents Collectief: dit collectief coördineert de uitvoering en is de eindbegun-

stigde. Het collectief zorgt voor de gebiedsaanvraag en heeft kennis van de ge-

bieden, op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren en ideeën over hoe

de provinciale kaders voor de uitvoering eruit moeten zien.
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3. Provincie. Het koppelen van doelen op het gebied van water, landschap en

natuur is een provinciale ambitie. Ook wil de provincie zoveel mogelijk bijdragen

aan leefbaarheid, economische en recreatieve ontwikkelingen.
4. Andere overheden: gemeenten en waterschappen. Zij zijn mede verantwoordelijk

voor het realiseren van natuur- en landschapsdoelen. Zij zullen dit deels zelf uit-

voeren in het kader van het beheer en onderhoud en hebben er belang bij samen

te werken met terreinbeheerders, intermediaire organisaties en burgers. De in-

vulling van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) moet nog plaatsvinden en komt
in de loop van 2015.

5. Vrijwilligersgroepen. Dit is een verzameling van diverse lokale en regionale

groepen, die deels gericht zijn op educatie (vaak |VN-afdelingen), inventarisatie

van soorten en onderhoudsploegen.
Om de verschillende groepen een goede rol in het proces te geven, zijn verschillende
bijeenkomsten georganiseerd.

Planning
De bijeenkomsten leiden tot inbreng, die gebruikt kan worden voor het opstellen van

het ontwerp-NBP 2016. De maand oktober wordt gebruikt om het ontwerpplan gereed

te maken.

Procedure NBP 2016

Wij zullen het ontwerp-NBP Drenthe, versie 2016, vanaf 4 december 2014 in proce-

dure brengen. ln december zijn twee voorlichtingsavonden voor belanghebbenden
gepland. Vanaf 4 december 2014 tot en met 14 )anuari 201 5 ligt het ontwerpplan ter
inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De Commissie Lande-

lijk Gebied (CLG) zal ons adviseren over de vaststelling van het definitieve plan. Ver-
volgens zullen wij dit plan op 24 maart 2015 vaststellen. Zie hiervoor de bijlage Tijdlijn

IPO ANB.

Wij stellen voor begin 2015 in een vergadering van de Statencommissie Omgevings-

beleid een presentatie te geven over dit onderuverp.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris

Bij

brief oprichting "Het Drents Collectief'van ANV Drenthe en LTO Noord

Tijdlijn IPO ANB



 
 

 
 

 
 
 
Gedeputeerde Staten Drenthe 
t.a.v. mevr. A.M. van Schreven 
Westerbrink 1 
Postbus 122   
9400 AC Assen 

 
Assen, 18 september 2014  

 
Betreft: oprichting “Het Drents Collectief” 
 
 
Geachte directeur-secretaris, 
 
Middels deze brief laat ik u, namens ANV Drenthe en LTO Noord,  kennis nemen van de 
formele oprichting van Het Drents Collectief.  
Op maandag 8 september jongstleden is de akte, ten overstaan van notaris  De Jong 
Postumus,  gepasseerd.  
Het Drents Collectief zal zich sterk maken voor een mooi Drents landschap met daarbij oog 
voor dorp en streek. 
SCAN (Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer) en EZ/IPO hebben een advies uit laten 
gaan naar de op te richten Collectieven om te kiezen voor een coöperatieve vereniging U.A. 
en zo ook hebben wij daar gehoor aangegeven.   
Waarmee de officiële naam  coöperatie  “Het Drents Collectief” U.A.  is gevormd.  De 
komende weken zullen de 6 bestuurders en een onafhankelijke voorzitter worden benoemd 
en kan het collectief starten met haar werkzaamheden.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 

 
 
Bert Wiekema, 
voorzitter ANV Drenthe. 
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Stichting  
Certificering kijkt  
naar handboeken

Natuurbeheer-
plan vastgesteld

Definitieve reactie op 
kwaliteitshandboek

Indienen concept-
aanvraag

Reactie provincie op 
conceptaanvraag

Indienen definitieve 
gebiedsaanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland toetst aanvraag

RVO.nl geeft 
beschikking af
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Collectieven 
hebben kwaliteits-
handboeken klaar

Aantal collectieven 
per provincie bekend

Concept 
POP3 naar EC

Reactie EC bekend, 
consequenties voor 
certificering helder

Provincies/EZ reageren op 
model-kwaliteitshandboek

Ontwerp-Natuurbeheerplan 
in procedure

Programma vE certificering 
bekend

Internationaal doelen 
bekend
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SCAN-
model-
handboek 
gereed

Concept regeling tbv 
subsidiering collec-
tieven klaar

Handhavings- en controle-
protocol is klaar

Verdeling internationale 
doelen over provincies 
helder

Doelen en budget- 
verdeling per provin-
cie bekend
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