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1. Aanleiding 

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van start. 
Vanuit een coHectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en 
collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Voornemen is om in Zeeland te gaan 
werken met 1 Collectief in Zeeland 'Poldernatuur Zeeland' (bestaande ult de 9 ANV's in 
Zeeland). 

Op 16 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten in Zeeland het Ontwerp 
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies. Hiermee geeft de 
Provincie Zeeland de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden aan. 

2. Zienswijze inzake Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016 

In aanloop naar het ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is er intensief gediscussieerd 
met de verschillende ANV's over de inhoud. Omdat de koepel van ANV's in Zeeland 
('Collectief Poldernatuur Zeeland') nog in oprichting is geven wij u mede namens hen de 
volgende overwegingen mee. 

1. 	Het is jammer dat in plaats van de term EHS de term Natuurnetwerk is 
gekozen. In het Natuurbeheerplan en in het kaartmateriaal maakt het agrarisch 
natuurbeheer daar nadrukkelijk geen onderdeel van. Dat terwiji het, juist 
terecht, beleid is het een en ander met elkaar te verweven tot 1 netwerk (van 
agrarisch en natuurbeheer). 

Over de totstandkoming van de kerngebieden-open akker is al veel discussie 
gevoerd. De selectie blijkt daarmee discutabel. Afgesproken is dat de nu 
ingetekende gebieden en de onderzoeksgebieden (de z.g. monitoringsgebieden) 
de komende 2 jaar (2015 en 2016) min of meer intensief gemonitord worden. 
De gebieden die goed scoren uit de onderzoeksgebieden worden dan ook 
kerngebied. Bovenstaande monitoring is ter aanvulling op de 'reguliere' 
beleidsmonitoring vanuit de 'akker- en weidevogelnetwerk' met de 20 plots 
zoals die al vele jaren in Zeeland wordt uitgevoerd. 
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Als in de uitkomsten van de monitoring naar voren komt dat met de toename 
van roofvogels, aanwezige kraai-achtigen en het voorkomen van o.a. vossen in 
de gebieden het te begrijpen en aan te tonen is dat de rode lijst vogels 
misschien wel broeden maar geen kuikens groot kunnen brengen moet de 
mogetijkheid opgenomen zijn de voorwaarden aan te passen naar een "andere" 
werkbare rand. 

2. De slagingskans van agrarisch natuurbeheer staat of valt met draagvlak onder 
boeren. Het is een kapitale misser dat hier geen aandacht aan besteed wordt in 
de nota en dat het geen criterium is bij het zoeken naar de kerngebieden. Wij 
zien dat graag aisnog opgenomen in de tekst. Het nieuwe stelsel van natuur en 
Iandschap (ANLb2016) is JUIST gebaseerd op een evenwichtige afweging tussen 
natuurkwaliteit en draagvlak! 

3. Vlakdekkend botanisch beheer intact houden vanwege de meerdere functies 
(o.a. botanisch, akker- en weidevogel en step-stone). 

4. Bij elk type natuur staat een Iijst met soorten. Het benoemen van de graspieper 
als selectiesoort voor open akkers hebben we at eerder als ongelukkig 
benoemd. 

5. Bijlage 7.3 geeft een overzicht van de beheerpakketten. Dit is een 
verantwoordelijkheid van de 'achterdeur'. Collectief 'Poldernatuur Zeeland' 
wordt hierdoor beperkt in de gebiedseigen uitwerking van het beheer. Voorstel 
om het overzicht weg te laten uit het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. 

6. Bijlage 7.5 Zaadmengsels akkerranden. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
'achterdeur'. Het belemmert 	Collectief 'Poldernatuur Zeeland' om te 
experimenteren en nieuwe combinaties te testen gericht op de nieuwe soorten. 
Voorstel om het overzicht weg te laten uit het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. 

7. Bijlage 7.6, Akkerranden en slootonderhoud, is sturing op de 'achterdeur' en 
meer een soort gedragscode ten aanzien van het beheer in overleg met 
gebiedspartijen. Voorstel om het overzicht weg te laten uit het 
Natuurbeheerplan Zeeland 2016. 

8. Bij kaart 8.5.1 worden topgebieden patrijs en veldleeuwerik ingetekend. Niet is 
benoemd waar dat op gebaseerd is en de termen maken verder geen onderdeel 
uit van beleid in de nota. Dus stellen we voor die bier niet op deze kaart te 
zetten. 

9. Kaart 8.5.3 geeft stippen als droge dooraderingsgebied. Op basis van de criteria 
ijkt dat lang niet volledig bovendien zijn er flu en bij het volgen van de criteria 
lang geen aderen zichtbaar. We verzoeken u in de tekst op te nemen dat dit 
voorlopig en onder nadere uitwerking is. 
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10. 	Op provinciaal niveau is jaarlijks eenzelfde bedrag voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer beschikbaar, circa € 1.6 mm. Vanaf 1-1-2016 is de landelijke 
regeling zodanig aangepast dat de z.g. 'transactiekosten', (de kosten voor 
uitvoering, begeleiding, monitoring, rapportage, etc.) streven naar maximaal 15 
- 20 % van het totale budget, vanuit dit jaarlijkse bedrag gefinancierd dient te 
worden. Tevens zijn de tarieven van de beheerpakketten geIndexeerd. 
Deze beide componenten hebben tot gevoig dat er, naar verwachting, 309/o 
minder beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten vanuit 
bovengenoemde budget! Het is dus een oneerlijke voorstelling om te zeggen 
dat de omvorming budget neutraal verloopt. Wij pleiten clan ook voor een hoger 
ambitieniveau en meer geld. 

3. Samengevat 

De doelstelling van de boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen is enerzijds gebaseerd 
op de provinciale prioritaire soorten (vanuit de provincie gestoeld op een (te) smalle basis 
voor de aanwijzing van de kerngebieden), maar nadrukkelijk óók gebaseerd op een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een maximale inzet voor een bloeiende 
biodiversiteit en de totale leefmilieu verbetering. 

Wij pleiten voor een grotere inzet van de provincie om meer vormen van agrarisch 
natuurbeheer mogelijk te maken dan nu voorligt. ZLTO en ANV's vinden het huidige budget 
te laag om de doelen te kunnen halen. Om die doelen (nog nader vast te stellen na overleg) 
te halen hebben we nieuwe vormen van natuurbeheer nodig, pilots, naast het huidige 
agrarisch natuurbeheer. 

Draagvlak door de agrarische sector, middels betrokken en enthousiaste (agrarische) 
deelnemers, is essentieel om te komen tot een verhoging van de verschillende vormen van 
biodiversiteit in het agrarisch buitengebied! 

PS: Vanuit een aantal mndividuele ANV's / agrariërs is zelfstandig een zienswijze ingediend. 

Met vriendeiijke 

H 
Pterde Koi-jer, voorzitter ZLTO Zeeland 

H 
/ 

Bovenstaande reactie is opgesteld door ZLTO, mede namens de 9 ANV's in Zeeland 
(SANELT, Zonnestraal, Akkerleven, Goes, Natuurlijk Walcheren, Zak van Zuid-Beveland, 
Oost Zuid-Beveland, Groene Oogst en Bloeiend West Zeeuws-Vlaanderen). 
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