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Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer.
In een nieuw subsidiestelsel ligt de nadruk op meer ecologisch resultaat en een
betere beloning voor de uitvoerders van het beheer. In het voorjaar van 2015
worden plannen gemaakt voor een collectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer
door agrarische natuurverenigingen, zoals Boeren met Natuur. Vanaf 1 januari 2016
kunnen boeren laten zien dat natuur en landbouw goed samen gaan en dat dit voor
iedereen profijt oplevert. De coöperatie speelt een belangrijke rol bij de invulling van
de plannen. In deze Nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe subsidiestelsel. Voor
het afsluiten van nieuwe beheersovereenkomsten of aanvullende informatie over het
nieuwe subsidiestelsel kunt u terecht bij Jac Mulders, gebiedscoördinator voor
Midden-Limburg (adres: zie hierboven).

1. Collectief agrarisch natuurbeheer
Een collectieve aanpak, meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal
maatwerk en agrarisch ondernemerschap zijn de uitgangspunten in het vernieuwde
Subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) dat vanaf 2016 van
uitgevoerd gaat worden. De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN, zie
www.scan-collectieven.nl) ondersteunt de agrarische natuurverenigingen bij de
collectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer. Om de kwaliteit van het werk te
verbeteren wordt ingezet op professionalisering (onder meer door kennisverbetering
en –uitwisseling) en verbetering van planvorming en uitvoering van het beheer.
Bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en meer biodiversiteit zijn de
natuurdoelen van het nieuwe subsidiestelsel. Met een gebiedsaanvraag komt er meer
samenhang in het beheer zodat de kwaliteit van de beheersmaatregelen en de
ecologische resultaten er op vooruit gaan. Door beter te letten op de inpasbaarheid
van de beheersmaatregelen in de gangbare bedrijfsvoering ontstaat er meer ruimte
voor het ondernemerschap van boeren. In de recente Rijksnatuurvisie zegt de
staatssecretaris van Economische zaken, mevrouw Dijksma: ‘Sterke landbouw en een
levendige natuur zijn noodzakelijk voor duurzame groei en een gezonde economie’.
Hierom maken agrarische collectieven voor 2016 een gebiedsaanvraag. In deze
aanvraag staan ‘aan de voordeur’ de afspraken met de overheid over de te nemen
maatregelen op gebiedsniveau en de gewenste prestaties. ‘Aan de achterdeur’
worden middels beheercontracten afspraken gemaakt met boeren en andere
grondeigenaren over het beheer op bedrijfsniveau. Het agrarisch collectief regelt de
uitvoering van de inrichtings- en beheersmaatregelen. Hiermee wordt bijna een kwart
van de uitvoeringskosten bespaard. De verminderde overheadkosten komen voor een
deel ten gunste van de vergoedingen voor de uitvoeringsmaatregelen. De jarenlang
niet-geïndexeerde subsidies voor agrarisch natuurbeheer gaan gemiddeld met meer
dan 20% omhoog. Het samenwerkingsverband van de Limburgse ANV’s, dit is de
stichting Natuurrijk Limburg ondersteunt het werk van de gebiedscoördinatoren.

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Bij het invullen van de GDI, voorheen de meitelling voor 15 mei 2015, krijgen alle
agrarische ondernemers te maken met het nieuwe gemeenschappelijke
landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Om aanspraak te maken op de
volledige uitbetaling van de toeslagrechten moet er voldaan worden aan zogenaamde
vergroeningseisen. Voor veehouders betekent dit dat minstens driekwart van hun

areaal blijvend grasland is. Minimaal 5% van het areaal van de akkerbouwers kan
eveneens ingezet worden voor vergroening. In veel gevallen zal een vanggewas als
ecologisch aandachtsgebied opgevoerd worden. Percelen met agrarisch natuurbeheer
vallen af om dubbelbetaling te voorkomen. Er wordt nog uitgezocht in hoeverre een
agrarisch natuurbeheer-contract voortijdig (zonder terugbetalingsverplichting)
beëindigd mag worden en de beheerpercelen toch voor vergroening meetellen.
Bloeiende akkerranden kunnen met een wegingsfactor van 1,5 wel meetellen als
ecologisch aandachtsgebied. Dit is wellicht een welkome aanvulling op het areaal
vanggewas, dat slechts met een wegingsfactor van 0,3 meetelt.

3. Nieuw agrarisch natuurbeheer in Midden-Limburg
De laatste jaren was het aanvragen van nieuwe overeenkomsten voor agrarisch
natuurbeheer niet mogelijk. Net als verleden jaar zijn aan het eind van dit jaar
opnieuw slechts enkele van de aflopende beheersovereenkomsten van de
subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) verlengd. Alle zogenaamde ‘aflopers’
hebben eind september een brief van de provincie ontvangen. Met deze brief is het
merendeel geïnformeerd over: ‘Uw beheersovereenkomst voor botanisch beheer
loopt af. U kunt deze helaas niet verlengen’. Voor slechts een tiental percelen met
zeldzame planten mocht de beheersovereenkomst verlengd worden. Enkele
landschapspakketten, voor bijvoorbeeld het knotten van wilgen zijn echter wel
verlengd.
Voor de bescherming van een zeldzaam vlindertje: het Donker Pimpernelblauwtje, of
de minder zeldzame Kamsalamander worden in 2015 specifieke
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van
poelen in gebieden waar de Kamsalamander nog voorkomt. Deze soortenmaatregelen
zijn een eerste kennismaking met het nieuwe beleid voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer vanaf 2016. Hierbij worden alleen overeenkomsten afgesloten
vanuit een collectieve aanpak en voor speciale bedreigde dier- en plantensoorten.
In de kaarten van het (concept) Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) is de
bestaande natuur en de Ecologische Hoofdstructuur als goudgroen ingekleurd. (zie
www.polveiwer.nl). In dit goudgroene gebied is geen agrarisch natuurbeheer
mogelijk. Landbouwpercelen in het goudgroene gebied kunnen met
functieverandering omgezet worden naar natuur en de waardedaling van de grond
wordt dan voor 85% uitbetaald. In de zilvergroen, bronsgroen en witte gebieden is
echter wel in meer of mindere mate agrarisch natuurbeheer mogelijk. Nieuwe
contracten en nieuwe beheersmaatregelen worden opgenomen in een collectief
gebiedsplan en zullen voor concrete resultaten in de bescherming van specifieke dieren plantensoorten moeten zorgen.

4. Bloeiende akkerranden
Het succesvolle demonstratieproject Bloeiend Bedrijf is afgelopen jaar afgerond. Het
merendeel van de deelnemers heeft te kennen gegeven om (al dan niet met subsidie)
verder te gaan. Kleurrijke bloemenranden zijn een welkome aanvulling op de drie
tinten groen (goud, zilver en brons) in het POL en in het Natuurbeheerplan van de
provincie. De voordelen van het inzaaien van bloemenmengsels op akkerranden,
overhoeken of oevers zijn:
-gewasbescherming door de roofinsecten uit de bloemenrand
- milieubescherming door minder gewasbeschermingsmiddelen
- extra gewasbestuiving door meer bijen
- natuurbescherming door extra voedsel voor vogels en vlinders
- bufferfunctie voor schoon oppervlaktewater
- landschapsbeleving voor recreatie en toerisme en
- een stimulans voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.
Om dit succesvolle initiatief ook volgend jaar voort te zetten is een aparte
subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Als dit verzoek goedgekeurd wordt gaan
we door het gratis aanbieden van bloemenzaadmengsels, zorgen voor meer kleur en
meer draagvlak voor agrarisch natuurbeheer in Midden-Limburg.
Vlodrop, Coöperatie Boeren met Natuur, 4 december 2014.

