Meerjarenprogramma
vitaal platteland
Wies Vullings
Eind mei 2006 is de gedrukte versie van het
Tweede Meerjarenprogramma 'Agenda voor een
Vitaal Platteland' aangeboden aan de Tweede
Kamer. Dit document beschrijft de plannen van
het ministerie van LNV voor het platteland voor
2007 tot en met 2013. Voor acht thema's
(natuur, landbouw, recreatie, landschap,
bodem, water, reconstructie zandgebieden,
sociaal economische vitaliteit) zijn algemene
beleidsdoelen en operationele doelen beschreven met de bijbehorende indicatoren.
LNV geeft in het Meerjarenprogramma ook aan
hoe ze de voortgang en de realisatie van de
doelen wil monitoren. Hier komt het monitoringen evaluatiesysteem in beeld. De zogenaamde

WOT Informatievoorziening
Natuur verder op weg
Anne Schmidt & Paul Chardon
In WOt's new nr. 3 (oktober 2005) schreven
we nog dat de voorbereiding van de oprichting
van WOT Informatievoorziening Natuur (WOT-IN)
langer duurde dan verwacht. Intussen zijn er
een paar belangrijke stappen in de goede richting gezet. De taakafbakening en de rolverdeling van de belangrijkste spelers is sindsdien
helderder en concreter geworden.
De WOT-IN i.o. ondersteunt de LNV-Directie
Natuur en de LNV-Directie Kennis om verplichte
rapportages voor internationale wetten en verdragen op te stellen. Daarbij gaat het onder
meer om de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Bonnconventie, de Bern-conventie, CITES en de
Ramsar-conventie. In deze rapportages moet
verslag worden gedaan van de activiteiten die
een land heeft ondernomen voor deze wet- en
regelgeving. De Directie Kennis coördineert de
totstandkoming van de rapportages en de
Directie Natuur is eindverantwoordelijk voor de
inhoud. In een later stadium zal de WOT-IN i.o.
mogelijk uitgebreid worden met de ondersteuning van LNV-Directie Regionale Zaken en
mogelijk ook provincies bij ontheffing- en vergunningverlening voor de nationale wet- en
regelgeving, te weten de Flora & Faunawet en

doelenboom met bijbehorende indicatoren op
ieder niveau geeft de structuur aan voor het
systeem en de monitoringsparagraaf de motivatie voor het bestaan ervan. In de loop van
2006 wordt het monitoring- en evaluatiesysteem gerealiseerd. Dit systeem bestaat uit vier
modules: kernsysteem (beheren van gegevens), gegevens verzamelen, rapporteren en
gegevens delen en het zal alle voortganggegevens van de effect-, resultaat- en prestatiemonitor gaan beheren. Daarnaast wordt gewerkt
aan een beheerplan voor het implementatietraject (2007 t/m 2013). Het Project monitoringen evaluatiesysteem (ME-AVP) is een samenwerkingsverband tussen LNV (directie
Platteland en directie Kennis), VROM en WOT
Natuur & Milieu.
Programma WOT-04-001 Monitor en
Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland
Contact: wies.vullings@wur.nl

de Natuurbeschermingswet.
De WOT-IN i.o. werkt mee aan de rapportageopstelling op verschillende wijzen. We houden
een overzicht bij van de rapportageverplichtingen voor planning en control, analyseren vraag
en aanbod van informatie en gegevens aan de
hand van rapportageformats en adviseren over
mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening. Zo wordt er nu gewerkt aan de rapportage voor EUROBATS (Agreement on the conservation of bats in Europe) waarin Nederland
verslag moet doen van de vleermuizenpopulaties (per soort) in Nederland, de mate van
bedreiging en welke beschermingsmaatregelen
genomen zijn. Ook werken we momenteel aan
de nulmeting van de "staat van instandhouding"
van soorten en habitattypen voor de Habitatrichtlijn (rapportage 2007). Van elk rapportageproces wordt een draaiboek gemaakt om toekomstige rapportages te ondersteunen en te
verbeteren. Ook wordt een informatieinfrastructuur (technische voorzieningen) onwikkeld die
het schrijven van dit soort rapportages in de
toekomst moet vergemakkelijken. Het streven
is om vanaf 2007 tot een vijf-jarige WOT-overeenkomst te komen zodat de ondersteuning
voor LNV voor langere tijd gewaarborgd is.

Symposium
Investeren in landschap,
de moeite waard?

Wageningen UR organiseert op
26 september 2006 in Antropia te Driebergen
een symposium getiteld "Investeren in landschap, de moeite waard?" Op het symposium
staat de maatschappelijke betekenis van het
landschap centraal. Diverse vertegenwoordigers uit de wereld van het bestuur, het beleid,
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zullen een bijdrage
leveren. Sprekers zijn onder andere Adriaan
Geuze, landschapsarchitect bij West8 en Joks
Janssen, onderzoeker duurzame ruimtelijke
ontwikkeling bij Telos.

De organisatie van dit symposium is in handen
van de WOT Natuur & Milieu en WING Proces

Consultancy. Beide zijn onderdeel van
Wageningen UR en intensief betrokken in de
discussie rond natuur- en landschapskwaliteit.
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