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Agrarisch	  natuurbeheer	  (SNL)	  nu

• Natuurbeheerplan	  Gelderland:	  duurzaam,	  haalbaar	  
en	  betaalbaar
– daar	  waar	  agrarisch	  natuurbeheer	  rendement	  oplevert

• kansrijk	  vanuit	  ecologisch	  en	  agrarisch	  perspec5ef

– SNL	  is	  mogelijk	  in	  “Gelders	  natuurnetwerk”
• grofweg	  EHS



GLB	  vanaf	  2016

• Collec5even	  krijgen	  rol	  als	  aanvrager	  en	  beguns5gde	  
subsidies	  agrarisch	  natuurbeheer	  
– groepen	  agrariërs	  en	  andere	  grondgebruikers

• Nederlandse	  overheid	  wil	  vanaf	  2016	  exclusief	  zaken	  
doen	  met	  collec5even
– collec5ef	  moet	  professionele	  en	  betrouwbare	  partner	  zijn

– thans	  ‘voorloper’	  nieuwe	  SNL	  aanvragen	  alleen	  via	  
collec5ef



ANV’s

• Thans	  >150	  ANV’s	  in	  Nederland
– sommigen	  zijn	  al	  gebiedscoördinator	  weidevogels

– beheerplan	  voor	  sturing	  en	  inhoud	  aan	  beheer

• EZ:	  voordelen	  in	  collec5eve	  gebiedsgerichte	  aanpak

• VeluweIJsselzoom	  ANV	  met	  werkgebied	  tussen	  IJssel	  
en	  Veluwe	  van	  Dieren	  tot	  Ha\em
– collec5ef	  ganzenbeheer	  in	  2	  gebieden

– collec5ef	  weidevogelbeheer	  in	  5	  gebieden

– last	  minute	  beheer	  kwartelkoning	  in	  geheel	  Gelderland



GLB	  en	  agrarisch	  natuurbeheer

• EZ:	  collec5even	  centraal,	  niet	  langer	  individueel
• “Voordeur”	  
– collec5ef	  is	  eindbeguns5gde	  =	  contractpartner	  overheid

• “Achterdeur”
– fijnregeling	  maatregelen	  in	  uitvoeringslaag	  tussen	  collec5ef	  
en	  grondgebruikers
• Vereenvoudiging	  subsidiestelsel
• Lagere	  uitvoeringskosten
• Betere	  detailaansturing	  van	  beheer
• Betere	  afstemming	  ecologische	  doelstellingen	  en	  
landbouwbedrijfsvoering



Eisen	  aan	  collec5even

• Contract	  tussen	  collec5ef	  en	  overheid
– Rechtspersoon,	  geworteld	  in	  gebied	  met	  visie	  op	  
gebiedsontwikkeling	  -‐>	  gebiedsofferte

• Contracten	  tussen	  collec5ef	  en	  grondgebruikers
– professioneel,	  geprotocolleerd,	  administra5ef	  transparant
– ook	  controles	  en	  sanc5es
– beheer	  heeb	  voldoende	  kwaliteit

• Kennisuitwisseling	  door	  collec5ef
– jaarlijkse	  verantwoording	  resultaten

• Cer5ficering



Veluwe	  Collec5ef	  i.o.

• BAO,	  Randmeerkust,	  Vallei	  Horstee	  
en	  VIJZ
– eigen	  iden5teit	  anv
– gebiedskennis	  bij	  anv

• Collec5ef	  als	  back-‐office
• Omzet	  >	  3	  miljoen

– gewenste	  omzet	  collec5ef	  volgens	  
overheid	  minimaal	  1,5	  milj	  

• Werkgroep
– vorming	  collec5ef

• Krijgt	  bestuur	  mandaat	  
ledenvergadering	  voor	  het	  vormen	  
van	  dit	  collec5ef?

	  


