
SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN  
KANSRIJK EN HOOGWAARDIG AGRARISCH  
NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Op weg naar gebiedsgerichte invulling van agrarisch natuur-  en landschapsbeheer 

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verandert per 1 januari 2016. De kern van het nieuwe 
stelsel: een collectieve benadering vanuit de streek zelf en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat. 

Als deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt u niet meer individueel subsidie aan, 
agrarische collectieven gaan dit voor u verzorgen.



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 opleve-
ren 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. Hiermee verlagen 
we de kosten en kunnen we de natuurresultaten  verbeteren. Agra-
rische 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 wel-
ke 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.



Kansrijk agrarisch natuur- en landschaps-
beheer 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 landschaps- 
beheer 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 kun-
nen 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 bosran-
den. 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 opge-
steld.

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 Onder-
nemend 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 veranderin-
gen 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, samen-
werking én successen!

Nieuw stelsel met vertrouwde gezichten

Een groot deel van de taken binnen het agra-
risch collectief kan worden uitgevoerd door de 
huidige ANV’s. De keuze daarvoor hangt af van 
de deelnemende ANV’s. De coördinator van de 
ANV kan voor u dan de contactpersoon blijven 
bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. 

Korte lijnen met het agrarisch collectief 
voor een grotere slagkracht

Voorheen sloot u als deelnemer zelf een be-
heercontract 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 collec-
tief bundelt al deze beheercontracten tot één 
gebiedsaanvraag naar de provincie. Korte lijnen 
en meer slagkracht dus!

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN OP EEN RIJ

Een verandering is altijd even wennen. Daar wilt u zich vast en zeker al op voorbereiden en misschien 
wilt u zelfs nu al nadenken over nieuwe kansen en mogelijkheden. Om u alvast inzicht te geven in de 
belangrijkste wijzigingen, volgt hier een kort overzicht.



KWALITEITSCOLLECTIEVEN

Veel zaken verlopen straks via de agrarische 
collectieven. U wilt dan wel verzekerd zijn van 
kwaliteit. Ook daar werken we aan.  Alle collec-
tieven en agrarische natuurverenigingen door-
lopen momenteel een professionaliserings- 
traject. 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. Deze certificering biedt zo-
wel voor de overheid als voor u de garantie dat 
u zaken doet met een collectief met kwaliteit.

STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER (SCAN)

SCAN is in november 2013 opgericht door de koepelorganisaties BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland 
Oost, Natuurrijk Limburg, LTO Noord, Veelzijdig Boerenland en ZLTO.  Doel van de stichting is het 
ondersteunen van agrarische collectieven in de voorbereiding op hun nieuwe rol in het stelsel voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat.  

Meer informatie over SCAN is te vinden op www.scan-collectieven.nl.

MEER INFORMATIE

Op de website van SCAN vindt u meer informatie over het thema 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016, specifiek gericht 
op ANV’s en collectieven. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de 
nieuwsbrief van SCAN.

www.scan-collectieven.nl

Wilt u meer weten over het agrarisch collectief (in oprichting) 
waar u straks zaken mee gaat doen? Neem dan contact op met uw 
eigen agrarische natuurvereniging.
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