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Samenvatting_________________________________________________________
De quickscan is uitgevoerd met als doel:
informatie te leveren voor de provincie waardoor zij strategische keuzes kan maken
voor het optimaal verkrijgen van middelen en (inzet van) instrumenten voor natuur
en landschap in het nationaal landschap Laag Holland.
In de studie is een berekening voor de benodigde middelen voor het totaal aan
groene diensten (instandhouding van het cultuurlandschap inclusief kosten
natuurbeheer) gemaakt. Voor vier deelgebieden is op basis van de vijf bedrijfstypen berekend welke kosten natuur- en landschapsbeheer met zich meebrengen,
bestaande uit:
•
de exploitatietekorten van de landbouw
•
kosten voor Programma Beheer
•
meerkosten voor beheer van natuurterrein op basis van de door Terwan berekende werkelijke kosten.
Hierbij is uitgegaan van volledige realisatie EHS en robuuste verbinding in 2014 en
inschattingen van inkomenseffecten voor de landbouw van het veranderend EUbeleid in een optimistisch en een somber scenario.
Eind 2004 bleek dat in de juni uitgevoerde Quick scan fouten in de gegevens over
de oppervlaktes natuur zaten, deels doordat onjuiste gegevens waren aangeleverd.
Daarom hebben de provincie Noord-Holland en CLM besloten een herberekening uit
te voeren en de gegevens in een verbeterde samenvatting weer te geven. Als basis
voor natuurgegevens is nu de Nota Herijking PEHS van Provincie Noord-Holland
(2004) gebruikt.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke rapport zijn:
•
Oppervlakte agrarisch natuurbeheer (SAN) is 4883 ha. in plaats van
3776 ha.
•
Oppervlakte verworven natuur door terreinbeherende instanties is
4514 ha. in plaats van 6672 ha.
•
Totale oppervlakte nieuwe natuur (verworven dan wel aan te kopen,
incl. robuuste verbinding) is 6645 ha. in plaats van 13.680 ha.
•
Deelgebied 2 (veenweide West) is uitgebreid met 700 ha. van het
Starnmeer (driehoekige “enclave” die per abuis buiten de berekeningen
was gehouden.
Dit heeft geleid tot en drastische verandering in de berekende kosten. Ten eerste
vallen de kosten voor natuurbeheer veel lager uit door de geringe oppervlakte. Ten
tweede is weliswaar de oppervlakte landbouw flink hoger is (er hoeft minder grond
ten behoeve van natuur te worden onttrokken), maar tegelijk hoeft er minder natuur in particulier beheer (SN regeling) te worden beheerd. Daardoor zijn veel minder hectares nodig van de minst rendabele bedrijfstypen 3 (melkvee met 10% SAN
en 20% SN) en vooral 4 (vleesvee met 40% SAN en 50% SN). Per saldo zijn de
daalt de financieringsbehoefte van de landbouw, ondanks de grotere oppervlakte
landbouw.
Hieronder volgt de samenvatting op basis van de doorgevoerde berekening. De in
het oorspronkelijke rapport omschreven aanpak van de quick scan blijft uiteraard
geldig, de resultaten zijn herzien.

Resultaten van de herziene berekening:
1. Volledige realisatie van de EHS leidt tot een afname van het areaal van graasdierhouderij met hoofdfunctie landbouw van ca. 30.000 ha in 2003 naar 29.000
ha in 2014. Deelgebied 2 (Veenweiden Midden) heeft met 46 het hoogste aandeel grasland onder Programma Beheer, bij de overige deelgebieden ligt dit
tussen 5 en 29 %. Er blijft ruim 23.000 ha agrarisch gebied over dat geen aanspraak maakt op zwaardere pakketten uit Programma Beheer.
2. Volgens normen van 2003, maar met maximale beloning voor natuurbeheer
volgens huidige vergoedingen, zouden de drie typen melkveebedrijven, met of
zonder natuurbeheer, een exploitatietekort tussen € 119 en € 275 per ha hebben. Het vleesveebedrijf heeft dan een zeer hoog tekort van ca. € 1000 per ha.
3. Met veranderend EU-beleid (veranderende toeslagen en productprijzen) nemen
de tekorten toe met ca. € 100 tot 170 per ha.
4. De gevolgen van deze scenario’s op gebiedsniveau doorrekenend, levert een
exploitatietekort voor de landbouw, oftewel een aanvullende behoefte voor
groene diensten, op van ca. € 8,4 – 10,7 miljoen. Omgerekend is dit € 290 tot
372 per ha.
5. De financieringsbehoefte per hectare grond tussen deelgebieden variëren beperkt, tot zo’n € 40.
6. De kosten voor Programma Beheer, incl. natuurlijke handicaps en nestbeschermingspakketten in het hele ruime jasgebied, bedragen ca. € 7,2 miljoen.
7. Indien reële kosten van het beoogde beheer in natuurterrein worden vergoed,
bedragen deze kosten ca. € 11,4 miljoen, dus bijna € 4,2 miljoen meer.
8. De totale behoefte aan financiering van extra groene diensten bedraagt ca. €
14 miljoen (tussen € 12,6 en 15,1 miljoen), boven de 11 miljoen die volgens de
huidige normen door Programma Beheer zouden worden gedekt.

Advies aan de provincie
Perspectiefvol voor de beheersproblematiek in Laag Holland zijn de volgende instrumenten:
•
de Regeling Natuurlijke Handicap;
•
een landschapspremie;
•
en Laag Holland Reservaatpakket;
•
een Landschapsbeheersmaatschappij.
Daarnaast is facilitering van particuliere groene diensten en particuliere natuurfinanciering waardevol.
1.
Regeling Natuurlijke Handicap
Wij bevelen de provincie aan LNV te stimuleren en mee te werken aan een uitbreiding van de handicapvergoeding door:
•
verhoging van de handicapvergoeding van € 94 naar 250 per ha,
•
verruiming van de begrensde gebieden,
•
een oplossing te zoeken voor reservaatsgrond die nu buiten de regeling valt,
•
en eventueel zelf een financiële bijdrage te leveren.
2.
Landschapspremie
De landschapspremie is een nog niet bestaand instrument.
Wij denken dat de provincie de discussie over de landschapspremie het best kan
beïnvloeden door formeel voor te stellen (bij het Ministerie van LNV en binnen het
IPO) en aan te bieden om het instrument voor NHM uit te werken, en eventueel
door aan te bieden om een financiële bijdrage te leveren.

Samen met de Regeling Natuurlijke handicaps zou deze premie een inkomensverhoging van € 250 tot 400 per ha agrarische grond moeten opleveren. Hiermee
gaat een bedrag gepaard van ca. € 7-11 miljoen.
3.
Laag Holland Reservaatpakket
Een derde perspectiefvol instrument voor de beheersproblematiek in Laag Holland
is een speciaal reservaatpakket. Het is perspectiefvol omdat het punt van de vergoedingshoogte grondig is doorgerekend en door het ministerie van LNV is erkend.
Het totaal benodigde budget hiervoor, boven huidige SN regeling, is ca. € 4,2 miljoen euro.
Wij denken dat de provincie de discussie over een nieuw speciaal reservaatpakket
het best kan beïnvloeden door het formeel voor te stellen aan LNV, en mee te werken bij de uitwerking ervan (en met name bij het vast stellen van de vergoedingshoogte).
4.
Landschapsbeheersmaatschappij
Een vierde perspectiefvol instrument voor de beheersproblematiek in Laag Holland
is de Landschapsbeheersmaatschappij (LBM). De LBM koopt vrijvallende gronden
een geeft deze onder algemene landschapsvoorwaarden en tegen een lage pachtprijs in erfpacht uit aan geïnteresseerde agrariërs. In deze quickscan is niet nader
uitgewerkt welke financiele gevolgen LBM voor agrarische (vleesvee) bedrijven kan
hebben. Een groot effect is aannemlijk omdat juist grondlasten een grote kostenpost is voor dit soort bedirjven. Een uitgebreidere verkenning is nodig in nauw
overleg met verschillende initatieven die nu lopen voor reservaatsbeheer.
Wij denken dat de provincie het slagen van de landschapsbeheersmaatschappij kan
bevorderen door financiële middelen vrij te maken voor de grondbankfunctie van de
LBM, en door de aanvraag voor de fiscale groenregeling te steunen.
5.

Facilitering van particuliere groene diensten en particuliere
natuurfinanciering
Met een verdergaande facilitering, zoals nu door Programmabureau De Groene
Long, lijkt ons een toename van netto gezinsinkomen door particuliere groene diensten van gemiddeld 50 naar 100 € per hectare landbouwgrond over het hele gebied
denkbaar. Vooral zorglandbouw, toeristische arrangementen en waterdiensten kunnen verder worden ontwikkeld. Andere vormen van particuliere financiering kunnen
bijdragen aan bovengenoemde instrumenten.
Hoewel dit slechts ca. 10-15% van de totale financieringsbehoefte omvat, is het
zinvol hiermee de financiering voor het gebied te verbreden en de betrokkenheid
van groepen burgers en bedrijven bij het gebied te vergroten.

