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bericht op brief van: -  Zie adreslijst 

uw kenmerk: - 

ons kenmerk:  

afdeling: Water, Bodem en Natuur 

bijlage(n):  

behandeld door: W. Maljaars 

doorkiesnummer: 17 26 

onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 

verzonden:  Middelburg,  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.  
 
Onlangs heeft u een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen, waarin 
wordt aangegeven dat u de mogelijkheid hebt om uw subsidieovereenkomst te beëindigen. Dit kan vanaf 1 
januari 2015 met terugwerkende kracht boetevrij in verband met gewijzigde Europese voorwaarden. U kunt 
zich met vragen over deze RVO-brief richten tot RVO.nl via mijn.rvo.nl of 088 - 042 42 42 (lokaal tarief). 
 
In deze RVO-brief is tevens aangekondigd dat de Provincie u nader zal informeren over de mogelijkheden 
van het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.  
 
Wij, het Collectief Poldernatuur Zeeland i.o. en de Provincie Zeeland, doen dat met deze brief. 
 
Nieuw stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 
 
Op 1 januari 2016 start het vernieuwde subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb2016). Rijk, Provincies werken samen met Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) en 
LTO/ZLTO aan een beter stelsel.  
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 

- Het beheer wordt gericht op kansrijke gebieden, de zogenaamde leefgebieden: er wordt voortaan 
alleen subsidie gegeven binnen de leefgebieden open akker, open grasland, droge dooradering 
en natte dooradering, die op kaart zijn vastgelegd  in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 van de 
Provincie. Dit plan wordt naar verwachting binnen enkele weken definitief vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten.  
 

- Collectief beheer: het collectief aanvragen van één gezamenlijke subsidie (de gebiedsaanvraag) 
door een gecertificeerd, agrarisch collectief. Medio maart 2015 zal in Zeeland het Collectief 
Poldernatuur Zeeland opgericht worden. In dit Collectief zijn alle Zeeuwse Agrarische 
Natuurverenigingen (ANV) vertegenwoordigd. Het Collectief Poldernatuur Zeeland zal medio juni 
2015 de gebiedsaanvraag indienen bij de Provincie.  
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Meer informatie? 
 
In de eerste bijlage bij deze brief hebben we de meest voorkomende situaties geschetst, onderverdeeld in 
informatie over akkerrandenbeheer en agrarisch weidevogelbeheer/botanisch beheer en 
landschapselementen. Het kan zijn dat uw specifieke situatie van de meest voorkomende situaties afwijkt. 
 
Wilt u meer informatie, neemt u hiervoor contact op met de agrarische natuurvereniging in uw regio. In de 
tweede bijlage bij deze brief treft u de gegevens van de betreffende contactpersonen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Collectief Poldernatuur Zeeland i.o.,  
 
 
 
 
 
 
M.A. van 't Westeinde, beoogd voorzitter   
 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris  
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BIJLAGE 1 
 
Ontvangt u subsidie voor akkerranden? 
 
Dit type beheer valt onder het zogenaamde ‘leefgebied akker’. De grenzen van het leefgebied akker zijn 
opgenomen in het Natuurbeheerplan van de Provincie. Binnen deze grenzen is vanaf 2016 subsidie mogelijk 
voor akkerrandenbeheer via het nieuwe stelsel.  
 
Buiten deze leefgebieden is geen subsidie via het nieuwe stelsel mogelijk. Lopende overeenkomsten kunnen 
worden uitgediend, maar niet worden verlengd.   
 
Wel wordt er de komende twee jaar extra monitoringsonderzoek aan akkervogels en randenbeheer 
uitgevoerd om de begrenzing van het leefgebied akker in 2016 te verfijnen. In het Natuurbeheerplan zijn de 
gebieden waar grote concentraties akkerranden liggen begrensd als 'monitorings/onderzoeksgebied', zodat 
in deze gebieden de akkerranden in ieder geval tot en met 2016 worden gefinancierd. 
 
Welke mogelijkheden zijn er? 
 
We informeren u hieronder welke mogelijkheden u hebt om mee te werken aan het nieuwe  agrarisch 
natuurbeheer met ingang van 2016. 
 

1. Loopt uw contract vòòr 31-12-2015 af? 
 
Uw akkerranden liggen dan in het 'leefgebied akker' of in het 'monitorings/onderzoeksgebied'. Hierover is 
met u begin dit jaar gecommuniceerd door Tom de Beer (voorheen DLG) of door uw ANV. Uw overeenkomst 
is nu onderdeel van het Collectief Beheerplan 2015 (het laatste plan onder het 'oude' SNL-stelsel). 
 
Uw akkerrand past dan in de toekomst in de concept-gebiedsaanvraag van het Collectief. In dit geval kunt u 
in overleg met het Collectief per 1-1-2016 daaraan deelnemen. De vergoedingen van de contracten worden 
in positieve zin aangepast aan de nieuwe beheereisen voor het beheer en de marktontwikkelingen, 
waardoor het ook aantrekkelijk is om over te stappen. Wij gaan er van uit dat u dit doet. 
 
Ligt uw akkerrand in het 'onderzoeks/monitoringsgebied', dan zijn er afspraken gemaakt met u en met het 
Collectief over het aangaan van een contract van 1 jaar voor het jaar 2016 binnen de gebiedsaanvraag van 
het Collectief. 
 

2. Loopt uw contract op 31-12-2015 af? 
 
Ligt uw akkerrand binnen het 'leefgebied akker' of binnen het 'onderzoeks/monitoringsgebied'? Het Collectief 
zal dan contact met u opnemen over deelname aan de gebiedsaanvraag van het Collectief per 1-1-2016. 
 
Ligt uw akkerrand buiten het 'leefgebied akker' en buiten het 'onderzoeks/monitoringsgebied'? U kunt dan 
niet deelnemen aan de gebiedsaanvraag van het Collectief per 1-1-2016. 
 

3. Loopt uw contract op of na 31-12-2016 af? 
 
Ligt uw akkerrand binnen het 'leefgebied akker'? 
 
Uw akkerrand past dan in de toekomst in de concept-gebiedsaanvraag van het Collectief. In dit geval kunt u 
in overleg met het Collectief per 1-1-2016 daaraan deelnemen. De vergoedingen van de contracten worden 
in positieve zin aangepast aan de nieuwe beheereisen voor het beheer en de marktontwikkelingen, 
waardoor het ook aantrekkelijk is om over te stappen. Wij gaan er van uit dat u dit doet. 
 
Ligt uw akkerrand buiten het 'leefgebied akker'? 
 
Medio 2016 zullen de resultaten van het hierboven beschreven monitoringsonderzoek bekend zijn om op 
basis daarvan de begrenzingen van het 'leefgebied akker' al dan niet aan te passen. Afhankelijk van de 
aanpassing van deze begrenzingen zal uw akkerrand binnen of buiten het 'leefgebied akker' komen te 
liggen. Medio 2016 zal er hierover contact zijn tussen u en het Collectief. U kunt wel de afgesproken SNL-
beheerperiode uit dienen tot het einde van de overeenkomst. 
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U heeft nu éénmalig de mogelijkheid om uw contract per 1 januari 2015, boetevrij te beëindigen. Als u uw 
contract beëindigt, hoeft u uiteraard niet meer te voldoen aan de bijbehorende subsidievoorwaarden.  

 

Dit kan nu eenmalig boetevrij per 1 januari 2015 omdat de baseline is gewijzigd. De baseline zijn de 
Europese randvoorwaarden, voorschriften, beheereisen en normen voor agrarische bedrijven. Dan bent u 
wel verplicht om al uw huidige contracten agrarisch natuur- en landschapsbeheer op te zeggen. Het is niet 
mogelijk om een deel van uw contracten op te zeggen. Hierover heeft u de hier eerder genoemde RVO-brief 
ontvangen. Beëindigen kan tot en met 27 maart 2015. 
 

Ontvangt u subsidie voor agrarisch weidevogelbeheer, botanisch beheer en/of 
landschapsbeheer? 
 
Dit type beheer valt onder het ‘leefgebied droge dooradering’ en het leefgebied 'grasland'. De grenzen van 
deze leefgebieden zijn ook opgenomen in het Natuurbeheerplan. In deze begrenzing zijn alle 
beheergebieden en lopende overeenkomsten opgenomen. Ook hier wordt de beheersubsidie in het nieuwe 
stelsel  bestemd voor de kansrijke gebieden.  
 
Om de kwaliteit van deze beheergebieden in kaart te brengen zijn al deze gebieden in het voorjaar 2014 
geïnventariseerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en SOVON Nederland. Aan de hand van 
deze inventarisaties zullen Collectief en Provincie bepalen of het voortzetten van botanisch- en 
landschapsbeheer kansrijk is en binnen de doelen van het Natuurbeheerplan en de gebiedsaanvraag van 
het Collectief past. 
 
Welke mogelijkheden zijn er? 
 

1. Loopt uw contract vòòr 31-12-2015 af? 
 
Hierover is met u begin dit jaar gecommuniceerd door Tom de Beer (voorheen DLG) of door uw ANV. Uw 
overeenkomst is nu onderdeel van het Collectief Beheerplan 2015 (het laatste plan onder het 'oude' SNL-
stelsel). Uit de hierboven beschreven inventarisatie is gebleken dat het beheer kansrijk bleek. 
 
Uw overeenkomst past dus in de concept-gebiedsaanvraag van het Collectief. In dit geval kunt u in overleg 
met het Collectief per 1-1-2016 daaraan deelnemen. De vergoedingen van de contracten worden in positieve 
zin aangepast aan de nieuwe beheereisen voor het beheer en de marktontwikkelingen, waardoor het ook 
aantrekkelijk is om over te stappen. Wij gaan er van uit dat u dit doet. U wordt hierover geïnformeerd door 
het Collectief. 
 

2. Loopt uw contract op 31-12-2015 af? 
 
Aan de hand van de hierboven beschreven inventarisaties zal beoordeeld worden of uw gebied kansrijk 
blijkt. Het Collectief informeert u hier verder over. 

 

3. Loopt uw contract op of na 31-12-2016 af? 
 

U kunt in overleg met het Collectief deelnemen aan de gebiedsaanvraag van het Collectief voor de resterende 
looptijd van uw huidige SNL-contract. Hierover wordt u verder geïnformeerd.   
 
U heeft nu éénmalig de mogelijkheid om uw contract per 1 januari 2015, boetevrij te beëindigen. Als u uw 
contract beëindigt, hoeft u uiteraard niet meer te voldoen aan de bijbehorende subsidievoorwaarden.  

 

Dit kan nu eenmalig boetevrij per 1 januari 2015 omdat de baseline is gewijzigd. De baseline zijn de 
Europese randvoorwaarden, voorschriften, beheereisen en normen voor agrarische bedrijven. Dan bent u 
wel verplicht om al uw huidige contracten agrarisch natuur- en landschapsbeheer op te zeggen. Het is niet 
mogelijk om een deel van uw contracten op te zeggen. Hierover heeft u recent de hierboven genoemde brief 
van RVO ontvangen. Beëindigen kan tot en met 27 maart 2015. 
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BIJLAGE 2 

 

Naam ANV / Contactpersoon Mailadres Tel.nummer 

   

Bloeiend West Zeeuws-Vlaanderen   

Ria Hoeymakers wijnhoey@comveeweb.nl 0117-420400 

   

Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland   

Willem de Landgraaf delandgraaf@zeelandnet.nl 06-10360436 

   

Stichting Akkerleven (Noord-Beveland)   

Jan Pijnenburg Devijflinden@zonnet.nl 06-50916402 

   

ANV Groene Oogst (Oost Zeeuws-Vlaanderen   

Martin Dekker mwdekker@xs4all.nl 06-51636842 

   

ANV Natuurlijk Walcheren   

Mart den Hollander mdenhollander6@telfort.nl 06-20596622 

   

Stichting Zonnestraal (Schouwen-Duiveland)   

Cees Padmos cdpadmos@zeelandnet.nl 06-10114655 

   

SANELT (Tholen/Sint Philipsland)   

Hans Akkermans hansakkermans@hotmail.com 06-48269056 

   

ANV Goes   

Jeroen Verschoore jeroen.verschoore@gmail.com 06-12158706 

   

ANV Oost Zuid-Beveland   

Léon Jansen ekoz@zeelandnet.nl 06-22915893 

 


