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 ‘Naar een effectief     
 agrarisch natuurbeheer’
•	Utrecht, 	4	maart 	2013
 Agrarisch natuurbeheer moet en kan beter. De voorbeelden van vandaag, zowel 
 de goede als de slechte, leveren ons een aantal voorwaarden voor succesvol 
 agrarisch natuurbeheer. Uitgangspunt van deze verbetervisie is dat maatschap-
 pelijke doelen centraal staan; agrarisch natuurbeheer wordt immers uitgevoerd 
 met gemeenschapsgeld. Gebiedscollectieven kunnen bijdragen aan succesvol 
 beheer. Dan moeten wel de sterke punten van boeren én van natuurbeheerders 
 worden gecombineerd. Om optimaal resultaat te bereiken moet het agrarisch 
 natuurbeheer beter op de volgende punten:

	1.	 De	overheid	formuleert	landelijke	doelen	en	bewaakt	deze.	Uitvoering	vindt	plaats	
	 via	gebiedscontracten.	Hierin	sluiten	partijen	in	de	streek	een	contract	met	de	over-
	 heid.	Daarin	staan	duidelijke	en	meetbare	natuur-	en	landschapsdoelen	die	ambi-
	 tieus	en	realistisch	zijn;

 2.	 																																				 Agrarisch	natuurbeheer	wordt	ingezet	op	plaatsen	waar	
	 	 het	landschap	en	de	omstandigheden	het	meest	kansrijk	
	 	 zijn	voor	goed	natuurrendement.	Versnippering	van	
	 	 agrarisch	natuurbeheer	gaan	we	actief	tegen;	

 3.	 Gebiedscollectieven	maken	plannen,	voeren	die	uit,	houden	de	voortgang	in	de	
	 gaten,	evalueren	de	resultaten,	en	stellen	het	plan	eventueel	bij;	

 4.	 Gebiedscollectieven	zijn	een	afspiegeling	van	de	maatschappelijke	groeperingen	
	 die	in	een	streek	actief	zijn,	met	tenminste	de	deelname	van	agrariërs	en	natuur-	
	 en	landschapsorganisaties;

 5.	 Voortschrijdend	inzicht	werkt.	Gebiedscollectieven	passen	hun	aanpak	aan	als	
	 nieuwe	kennis	leert	dat	maatregelen	niet	of	onvoldoende	werken;	

 6.	 Gebiedscollectieven	werken	professioneel.	Taken	en	
	 verantwoordelijkheden	zijn	duidelijk	omschreven	en	
	 verdeeld.	Er	is	goed	toezicht	op	het	niveau	van	de	gele-
	 verde	bijdragen.	De	subsidiegever	controleert	en	sanctioneert	indien	nodig;

 7.	 Agrarisch	natuurbeheer	moet	lonen:	beloon	geleverde	prestaties	in	plaats	van	
	 nagelaten	activiteiten.	Dit	moet	langjarig	vastliggen	in	gebiedscontracten;

 8.	 Het	Gemeenschappelijk	Landbouwbeleid	wordt	ingezet	voor	de	basale	goede	
	 condities	van	natuur	en	landschap	in	alle	landbouwgebieden.	De	overheid	kiest	
	 voor	daadwerkelijke	vergroening	van	de	rechtstreekse	inkomenssteun.	Op	zeven	
	 procent	van	het	landoppervlak	staan	natuur-	en	landschapswaarden	centraal;

 9.	 Effectief	agrarisch	natuurbeheer	betekent	keuzes	maken:	soms	het	accent	op	
	 weidevogels,	soms	op	kleinschalige	landschapselementen	en	soms	op	akkernatuur;

 10.	Gebiedscollectieven	zorgen	voor	een	maximale	benutting	en	koppeling	van	geld-
	 stromen.	Provincies	regisseren	het	agrarisch	natuurbeheer,	zowel	binnen	als	buiten	
	 de	Ecologische	Hoofdstructuur.	Het	geld	komt	uit	het	Gemeenschappelijk	Land-
	 bouwbeleid,	zowel	door	de	vergroening	van	pijler	1	als	door	overheveling	van	
	 middelen	naar	pijler	2.
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