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PROGRAMMA BEHEER

1.

Wat is klaar als het klaar is

Voor u ligt het eindrapport van de projectgroep van project 7 in het kader van de uitwerking van het Programma Beheer. Het Programma Beheer is één van de uitwerkingen van
de Nota Dynamiek en Vernieuwing. Dit programma bestaat uit 11 projecten, waarvan vijf
projecten (project 7 tot en met 11) betrekking hebben op het natuur-, bos- en landschapsbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur, ook wel witte gebied genoemd (bijlage 1).
Project 7 heeft de volgende opdracht meegekregen vanuit het Programma Beheer:
"Het verhelderen en zo nodig operationaliseren van rollen en (financiële) verantwoordelijkheden van overheden en maatschappelijke veld in relatie tot doelen buiten de EHS. In dat verband wordt gekeken naar de noodzaak en (benoemen van)
mogelijkheden om beleidsmatig te
toetsen en af te rekenen op resultaat. Welke hulpmiddelen kunnen
Intermezzo; onderscheid EHS-wltte gebied
worden gehanteerd en hoe wil
men er regionaal/lokaal mee omDe projectopdracht stelt dat de projectgroep zich alleen moet richten op het witte gebied. Al snel bleek
dat het onderscheid EHS-witte gebied voor veel actoren niet leeft en niet relevant wordt geacht Wel wordt
erkend dat er een Instrumentele scheiding is tussen
beide gebiedscategorieen uit het Natuurbeleid. Het
Bos- en Landschapsbelefcl maken dit onderscheid
niet. In dit rapport wordt derhalve gesproken over
landelijk gebied als de uitspraken betrekking hebben
op zowel EHS als witte gebied en wordt gesproken
over EHS of witte gebied als het uitspraken betreffen
die specifiek hierop betrekking hebben.

naan "
9aan
'

Deze vraagstelling raakt de volle
breedte van het natuur-, bos- en
landschapsbeleid (NBL-beleid), zowel binnen als buiten de ecologische
hoofdstructuur (EHS), omdat het
gaat over de kernvraag "wie doet
wat?". Meestal volgt hierop de vraag
"en waarom?" In essentie is het
waarom te motiveren vanuit de grote
betrokkenheid van alle organisaties
en individuen bij de vergroting van de natuur-, bos- en landschapswaarden in het landelijk
gebied. Daarbij is een grof onderscheid te maken tussen de initiatiefnemers aan de basis
(particulieren, vrijwilligers), maatschappelijke organisaties (zoals Landschapsbeheer Nederland, Bosgroepen, SBNL) die op kunnen treden als initiatiefnemer, intermediair of kennisleverancier en de overheden die het maatschappelijk belang in de gaten moeten houden. Aan een goede wil en voldoende menskracht ligt het dus niet dat er toch sprake is
van een achteruitgang van natuur-, bos- en landschapswaarden in het landelijk gebied.
Bij de samenstelling van de projectgroep (bijlage 2) is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de hiervoor geschetste breedte van het werkveld.

1.1

Projectresultaat

Bij het projectresultaat staan twee elementen uit de opdracht centraal, namelijk verhelderen en (zo nodig) operationaliseren. De daarbij aan te leveren produkten worden hierna
beschreven.

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-rollen-en-verantwoordelijkheden.doc

pagina 4

PROGRAMMA BEHEER

1.1.1

Verhelderen

Vanuit bovengenoemde opdracht en de 5 maanden die zij had voor het opleveren van het
eindresultaat, heeft de projectgroep ervoor gekozen om te beginnen met het in kaart
brengen van de problematiek. Vertrekpunt vormden de ca. 60 rijksdoelen voor natuur, bos
en landschap (NBL) die zijn geïnventariseerd door in het project 1a van het Programma
Beheer. Deze zijn doorlopen aan de hand van de beleidsketen (bijlage 3). Dit betekent dat
voor deze rijksdoelen is nagegaan wie de spelers in het veld (actoren) zijn, welke
(afgeleide) doelen dan wel motieven zij hanteren en welke rol en/of verantwoordelijkheid
zij hebben bij de regelgeving, uitvoering en handhaving. Daarbij is ook gekeken welke afspraken tussen actoren gemaakt zijn bij de uitvoering. Vervolgens is vanuit de betrokken
actoren geïnventariseerd welke problemen zij ervaren bij de uitvoering van hun rol. Hierbij
is gebruik gemaakt van mondelinge en schriftelijke bronnen.
Dit geeft een kleurrijke bloemlezing van meningen en feiten, die vervolgens getoetst zijn
aan voorbeelden in de praktijk die te rangschikken zijn onder een drietal thema's:
•
•
•

Agrarisch natuurbeheer (AN)
Natuur in en om de stad (NIOS)
Gebiedsgericht beleid (GB)

Deze thema's kwamen als rode draad in de probleemanalyse naar voren. Zij bepalen de
bandbreedte van het werkveld van het project. Bij het AN is er sprake van nieuwe initiatieven uit de agrarische sector bij het beheer van het landelijk gebied, terwijl het thema NIOS
zich toespitst op het NBL-beleid en beheer in het stedelijk milieu. Het gebiedsgericht beleid vormt als het ware een scharnier tussen de bottom-up en top-down benadering van
het NBL-beleid.
Het Programma Beheer geeft ook invulling aan het principe van outputsturing. Het Rijk
stuurt daarbij op hoofdlijnen door het resultaat van haar doelstellingen in meetbare en
controleerbare termen op te schrijven en contracten af te sluiten met de uitvoerende partijen over het te behalen resultaat en in te zetten middelen. Dit brengt verschuivingen ten
aanzien rollen en verantwoordelijkheden met zich mee die betrokken zijn in het resultaat
van dit project.

1.1.2

Operationaliseren

Dit onderdeel van het project richt zich op het aandragen van voorstellen voor aanpak van
de belangrijkste gesignaleerde knelpunten. Daarbij is eerst nagegaan of er vanuit de
praktijk reeds oplossingen zijn bedacht.
Tijdens het project is gebleken dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende
projecten van het programma beheer dermate groot is dat een praktijktoets van de oplossingsvoorstellen slechts in beperkte mate heeft plaats kunnen vinden, mede doordat de
verschillende projecten niet even ver in de uitwerking waren. Toetsing van tussentijdse
resultaten heeft plaatsgevonden via de uitwerking van de thema's, het symposium over
natuur buiten natuurgebieden van de Raad voor het Natuurbeheer, de Begeleidingscommissie voor het Witte gebied, door terugkoppeling van de projectteamleden met hun achterban en een aparte bijeenkomst met IPO-vertegenwoordigers.

1.2

Randvoorwaarden

Vanuit het Programma Beheer zijn een aantal randvoorwaarden meegegeven aan het
project:
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•

Het werkgebied ligt buiten de EHS. Uit de probleemanalyse bleek echter dat met name
gemeenten en particuliere grondeigenaren en -gebruikers het onderscheid binnen en
buiten de EHS niet relevant achten. Het bos- en landschapsbeleid kennen daarentegen ook eigen gebiedscategorieën die de EHS slechts deels overlappen (zie intermezzo. Bij de verdere uitwerking van het project is deze randvoorwaarde dan ook niet rigide toegepast. Er wordt in het vervolg van dit rapport gesproken over het landelijk gebied als zowel EHS als witte gebied worden bedoeld en EHS of witte gebied als uitspraken alleen daarop betrekking hebben.

•

Een andere randvoorwaarde stelt dat bij de uitwerking van het Programma Beheer het
Dl-akkoord overeind blijft.

•

Tenslotte is gesteld dat met diverse andere projecten uit het programma Beheer, maar
ook daarbuiten werk- en afstemmingsafspraken gemaakt moeten worden. Dit is gebeurd voor de projecten "evaluatie subsidieregeling landschapsplannen en bijdrageregeling landschapsverzorging" (directie Natuurbeheer), "Het hoe en waarom van gemeentelijk natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS" (Landschapsbeheer Nederland) en "Vrijwillig landschapsbeheer. Het landschapsbeleidsplan als bindende factor"
(Staringcentrum). Daarnaast heeft ondermeer via het Kernteam en projectleidersoverleg, maar ook daarbuiten diverse malen afstemming plaatsgevonden met de projecten
1, 1a en 2. Voorde projecten van het witte gebied is een aparte begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van het VNG, LTO-Nederland, IPO en Landschapsbeheer Nederland die vooral een rol heeft gespeeld in de inhoudelijke afstemming en voortgangscontrole van deze projecten. Ook met de projecten 8 en 10 heeft
bilateraal regelmatig afstemming plaatsgevonden.

1.3

Werkwijze

1.3.1

Probleemanalyse

Eén van de eisen voor de uitvoering van het project was dat denken en doen samen
moeten opgaan. Juist vanwege de grote complexiteit en diverse belangen die het project
kenmerken was het gezegde "eerst denken dan doen" in een probleemanalyse van toepassing. De probleemverkenning/-analyse (hoofdstuk 2) bestaat uit twee onderdelen:
Analyse bestaand materiaal:
Bij de aanpak van de probleemanalyse is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand
materiaal. Daarnaast zijn aanvullende gesprekken gevoerd, ondermeer door voor de thema's een aantal succesvolle en minder succesvolle projecten door te lichten aan de hand
van vraaggesprekken. Uit deze globale verkenning is een goed inzicht verkregen in de
diverse oorzaken (bijvoorbeeld onduidelijke regelgeving/instrumentarium, onvoldoende
kennis bij gemeenten, onvoldoende capaciteit, geen politiek/bestuurlijk draagvlak, onduidelijke afspraken, etc). Tevens werd snel duidelijk of de grootste problemen zich voordoen bij de uitvoering of in andere momenten uit de beleidsketen. De inventarisatie van
alle beleidsdoelen voor natuur, bos en landschap door project 1a is als vertrekpunt gebruikt.
Knelpunten bepalen:
De resultaten van de probleemanalyse geven een overzicht van de vele en uiteenlopende
meningen omtrent de oorzaken van een onduidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverde-
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ling in het landelijk gebied. De projectgroep heeft hieruit een selectie gemaakt, waarvan zij
denkt dat het de hoofdoorzaken zijn (knelpuntenanalyse).
De begeleidingsgroep voor de projecten uit het witte gebied heeft tussentijds inhoudelijk
gereageerd op het eindresultaat van de probleemanalyse.

1.3.2

Beleidsaanbevelingen

Voor de knelpunten worden oplossingen aangegeven (hoofdstuk 3). Voor een deel zijn
deze ook reeds door actoren in de probleemanalyse genoemd. De voorgestelde aanbevelingen zijn ook via een praktijktoets zo goed mogelijk geverifieerd. Dit heeft ondermeer
tijdens het project plaatsgevonden via de workshop over natuur buiten natuurgebieden
van de Raad voor het Natuurbeheer, via gesprekken van de projectteamleden met hun
achterban en actoren in het landelijk gebied, via de begeleidingscommissie voor het witte
gebied en tijdens een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de provincies.
Het resultaat van deze fase zijn beleidsaanbevelingen voor de belangrijkste knelpunten
(hoofdstuk 4).

1.3.3

Afronding/Implementatie

De beleidsaanbevelingen van de projectgroep dienen nader uitgewerkt te worden. Dit is
enerzijds tijdens het project gebeurd door een goede afstemming met de andere
(deel)projecten, waaronder de projecten 1a, 2, 8 en 10. Anderzijds zal ook een vervolgtraject moeten worden doorlopen. In onderling overleg met het Kernteam is besloten dat
deze fase voor alle projecten van het Programma Beheer zoveel mogelijk gezamenlijk
moet worden doorlopen.
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2.

Probleemanalyse

2.1

Waar knelt het voor groen in wit

Het hoofddoel van project 7 is het verhelderen, en zo nodig operationaliseren, van de rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot het realiseren de (rijks) doelen voor groen, bos,
natuur en landschap.
Zoals in hoofdstuk 1 is geschetst is het een eenvoudige vraag waarvan het antwoord helaas wat minder eenvoudig ligt. Aangezien het spectrum van het beleid voor het landelijk
gebied breed is en de tijd van de projectgroep beperkt was, is voor de probleemanalyse
gekozen voor drie elementen die een globaal overzicht geven van de belangrijkste taken
en verantwoordelijkheden en knelpunten:
•
•
•

bij alle rijksdoelen ten aanzien van natuur, bos en landschap is op hoofdlijnen nagegaan wat de rotten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn;
voor een drietal thema's (agrarisch natuurbeheer, natuur in en om de stad en gebiedsgericht beleid) is meer in detail gekeken naar deze rollen en verantwoordelijkheden;
op basis hiervan zijn de belangrijkste knelpunten en lacunes geïnventariseerd en oplossingen voorgesteld.

De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden op basis van het overzicht van rijksdoelen uit
projectgroep 1a, de uitwerkingen volgens de beleidsketen benadering (bijlage 3) en de
resultaten van het symposium "Natuur buiten natuurgebieden" van de Raad voor het Natuurbeheer.

Intermezzo
Ik wil aan de slag, maar
Stel: je kan een stuk land kopen en wil daar iets leuks doen voor de natuur. Al
snel verzamel je een groep enthousiaste mensen om je heen, koopt de grond
en wil aan de slag. Maar hoe verder. Wat je hebt wel ideeën maar niet de kennis en het geld om het voor elkaar te krijgen. De gemeente is bereid mee te
werken. "Ja dat stukje leent zich er prima voor. Het past binnen het gemeentelijke landschapsbeleidsplan maar helaas hebben we geen ruimte voor steun of
begeleiding en tevens zal het bestemmingsplan moeten worden bijgesteld.
Maar waarom neemt u geen contact op met de provincie". De provincie: "Leuk
idee. Het past binnen het streekplan en ons natuurverhaal. Misschien liggen er
nog wat kansen in het kader van de Relatienota want er liggen nog wat
'vliegende hectares'. Dit vraagt wel enig overleg met het Rijk. Vanzelfsprekend
moet even afstemming moeten worden gezocht met het lopende gebiedsgerichte ROM project. Maar aan de meeste kritische succes factoren kan het
denk ik wel voldoen. En als jullie dat even zwaluwstaarten dan kan daar ook
wel financiële ondersteuning uit verkregen worden. En oh ja, als jullie echt die
waterloop willen graven moet het waterschap en de omliggende agrariërs worden betrokken en in ieder geval een ontgrondingsvergunning worden aangevraagd. Begeleiding ? nee helaas dat is moeilijk maar neem u gerust contact
op met Dhr. Pietersen van het ROM project, Dhr. van Zon, coördinator Relatienota of Mw. Kreeft van de gemeente.... oh die heeft u al gebeld....".
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Het mag duidelijk zijn dat het te ver strekt om voor alle doelen de taken en verantwoordelijkheden uitputtend te beschrijven en de knelpunten te benoemen. Gepoogd is om dit op
hoofdlijnen weer te geven. Daarnaast is in meer detail voor de drie eerder genoemde
thema's een uitwerking gegeven van de knelpunten en de mogelijke oplossingen.

2.2

De spelers in wit

Bij de realisatie van het beleid voor natuur, bos en landschap zijn veel, uiteenlopende
partijen betrokken. Buiten de EHS is de medewerking van deze partijen de basis van het
succes van het beleid. Een fors deel van de natuur, het landschap en het bos moet worden gerealiseerd op plaatsen waar andere functies de hoofdrol hebben.
Er zijn grofweg drie groepen actoren te onderscheiden. Ten eerste de groep die aan de
basis staat: diegenen die uiteindelijk bos, natuur en/of landschap moeten realiseren te
midden van al die andere doelstellingen die men nastreeft. Het gaat hierbij met name om
particuliere grondeigenaren en beheerders zoals agrariërs, landgoedeigenaren en bedrijven of stichtingen. Ook de overheid als grondeigenaar hoort hierbij.
De tweede groep wordt gevormd door een breed scala van maatschappelijke organisaties
die een bepaald belang in het maatschappelijk veld vertegenwoordigen zonder dat zij zelf
grond in bezit hebben zoals b.v. Landschapsbeheer Nederland (LN), Land- en Tuinbouw
Organisatie (LTO), Stichting Behoud Natuur en Landschap (SBNL) en Instituut Voor Natuureducatie (IVN). Ook agrarische natuurverenigingen en milieucoöperaties kunnen tot
deze groep worden gerekend. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van de groene doelen in het witte gebied het zij als initiatiefnemer, intermediair of kennisleverancier.
De derde groep is de overheid als vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang. Zij
moet het beleid zodanig vorm geven dat de doelen voor bos, natuur en landschap worden
gerealiseerd in samenhang met andere maatschappelijke doelen. Een rol is weggelegd
voor Rijk, provincie, gemeente en waterschap.

2.3

De initiatiefnemer: de lange weg van initiatief naar werkelijkheid

Zoals gezegd zullen de natuur, bos en landschapsdoelen in het landelijk gebied vooral op
plekken moeten worden gerealiseerd waar andere doelen en functies de hoofdrol spelen.
Dit houdt in dat zeer veel uiteenlopende partijen betrokken zijn bij de realisatie van dit beleid en dat hun medewerking essentieel is. Zij vormen de basis van het groene beleid.
Daarom is ten eerste gekeken naar de algemene knelpunten die worden gesignaleerd
door de initiatiefnemers op individueel of lokaal niveau (bottom-up). Onder initiatiefnemers
kan worden verstaan een individuele boer of burger maar ook het IVN of een agrarische
natuurvereniging, gemeente of waterschap.
Knelpunten:
De weg van initiatief naar werkelijkheid blijkt geen eenvoudige. De knelpunten die
de verschillende partijen signaleren zijn divers. Toch is er een aantal steeds weer
terugkerende knelpunten te benoemen.

• geen loket
Als je aan de slag wilt ga je op zoek naar een plek waar men met je kan overleggen hoe je het het beste zou kunnen aanpakken. Voor bos, natuur en landschap
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in de witte gebieden is het niet duidelijk waar men terecht kan (zie tekstkader).
Het bekende van de kastje naar de muur is voor dit beleidsveld duidelijk van toepassing. Deels komt dat doordat er voor een deel van het beleidsveld geen duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden zijn gemaakt. Men verwijst
door omdat niet duidelijk is wie het moet doen. Daarnaast is er geen duidelijke
(overleg)structuur waar initiatieven verder geholpen kunnen worden: er zijn geen
herkenbare loketten.
•

veelheid van beleid en regelgeving
Het natuur- en landschapsbeleid en de bijbehorende regelgeving wordt door veel
van de initiatiefnemers als 'onoverzichtelijk' en 'niet praktisch of star' beschouwd.
Dit wordt door veel initiatiefnemers als demotiverend ervaren en vormt dus een
knelpunt in de realisatie van het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Ten eerste
bestaat voor veel initiatiefnemers op individueel of lokaal niveau het verschil EHS
en daarbuiten niet, net zomin als het onderscheid tussen natuur, bos en landschap. Ze krijgen er echter wel mee te maken als ze een initiatief willen oppakken
omdat regelgeving en instrumenten per doel verschillen. Het vraagt van initiatiefnemers veel kennis van beleid, regelgeving en procedures om hun doel te bereiken. Dit komt mede doordat natuur, bos en landschap in het landelijk gebied met
name wordt gerealiseerd in samenhang met andere functies zoals b.v. recreatie,
landbouw en verkeer. Hierdoor is op ieder initiatief veel (sectoraal) beleid en regelgeving van toepassing. Dit maakt het beleid 'onoverzichtelijk'.
Dat het beleid als niet praktisch of star wordt ervaren sluit aan bij dit laatste punt.
Bij het natuur- en landschapsbeleid wordt vaak gebruik gemaakt van regelgeving
die vaak met andere redenen dan natuur is ontworpen. Deze is hierdoor vaak niet
praktisch vanuit natuur en landschap gezien of bevat tegenstrijdige elementen
(b.v. korte periode mest uitrijden versus weidevogelbeheer). Dit geldt overigens
ook voor een deel van de groene doelen (b.v. bos versus weidevogels). De mogelijkheden om regelgeving soepel in te zetten blijken vaak, om uiteenlopende redenen, beperkt ook in gevallen waarin de belangrijkste betrokken partijen het over
het doel en de mogelijke middelen eens zijn.

•

weinig ondersteuningsmogelijkheden
Indien iemand een aanspreekpunt weet te vinden, dan blijkt dat het moeilijk is ondersteuning te krijgen voor lokale en regionale initiatieven. Enerzijds gaat het
hierbij om ondersteuning van het proces om een initiatief vorm te geven, anderzijds gaat het om structurele steun als het eenmaal is gerealiseerd.
De ondersteuning om het proces (kennis en geld) van idee tot werkelijkheid vorm
te geven is waarschijnlijk nog meer dan bij het 'natuurgebieden beleid', de schakel
om initiatieven succesvol tot uitvoering te brengen. De verschillende belangen,
het creëren van draagvlak, het aftasten van de mogelijkheden vragen vooral in
het begin veel kennis en tijd. Veel initiatiefnemers ontberen zelf de specifieke organisatorische en procedurele kennis die nodig is. De mogelijkheden om hiervoor
financiële of inhoudelijke ondersteuning te krijgen zijn beperkt. Hierdoor is het
voor veel 'bottom-up' initiatieven lastig tot resultaat te komen.
Daarnaast hebben initiatiefnemers vaak het gevoel dat de overheid voor natuur,
bos en landschap wel doelen stelt maar dat er geen of onvoldoende financiële
middelen aangekoppeld zijn om deze doelen daadwerkelijk te realiseren. Dit betreft met name structurele ondersteuning voor beheer (landschapselementen,
agrarisch natuurbeheer, algemene natuurkwaliteit).

Aandachtspunten:
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verhelderen van de rollen en verantwoordelijkheden tussen met name de verschillende
overheden ten aanzien van natuur, bos en landschap.
creëren van een stimuleringskader waarbij lokale (bottom-up) initiatieven ondersteund
kunnen worden met kennis en geld (met name ten behoeve van het proces van totstandkoming).
een betere afstemming tussen doelen, regelgeving, handhaving en (uitvoerings-) middelen
ontwikkelen van een (overleg) structuur voor natuur, bos en landschap (in het algemeen) die dusdanig moeten worden vormgegeven dat een duidelijke interactie ontstaat tussen het beleid en de regelgeving die door de verschillende overheden worden
geformuleerd en de initiatiefnemers op lokaal en regionaal niveau. De vorming van
herkenbare loketten op regionaal of lokaal niveau ter ondersteuning van initiatieven
moet een belangrijk onderdeel worden van deze structuur.

2.4

De overheid: onduidelijkheden van doel tot uitvoering

Uit bovenstaande blijkt dat het huidige beleid voor het landelijk gebied niet inzichtelijk is
voor diegenen die het uiteindelijk moeten uitvoeren. Met de eerder genoemde aandachtspunten als achtergrond is gekeken naar doelen, regelgeving en bijbehorende takenverdelingen van de betrokken overheden ten aanzien van natuur, bos en landschap

2.4.1

zoeken naar nieuwe rolopvatting

Alle overheidslagen zijn momenteel bezig zich te heroriënteren op rollen en verantwoordelijkheden. In het proces van Plattelandsvernieuwing staat de bestuurlijke vernieuwing
min of meer centraal. Het Rijk wil meer op hoofdlijnen sturen, wat in het Programma Beheer wordt uitgewerkt in de hervorming van het instrumentarium naar outputsturing, terwijl
de provincies meer een regierol krijgen. In deze discussie staan begrippen als beleidsruimte en overheveling van uitvoeringstaken centraal. De gemeenten en waterschappen
zien in deze situatie steeds meer op hun bordje geschoven, terwijl de legitimiteit daarvan
niet altijd duidelijk is. Ook van initiatiefnemers wordt van het ene op het andere moment
veel meer gevraagd.
Aandachtspunten:
•
•

in het zoekproces naar nieuwe verhoudingen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk
de initiatiefnemers in het proces te betrekken
zorg dat niet teveel ineens op het bordje van initiatiefnemers komt te liggen. Een voorbeeld hiervan is de outputsturing. Een professionele organisatie als Staatsbosbeheer
heeft 3 jaar nodig gehad om hiermee te kunnen werken. Ook andere organisaties en
particuliere initiatiefnemers zullen een gewenningsperiode nodig hebben, waarbij de
weg van geleidelijkheid de voorkeur heeft.

2.4.2

bestuurlijk draagvlak

Alvorens op de beleidsketen in te gaan is een meer algemeen knelpunt aan te geven: de
lage bestuurlijke prioriteit van het natuur, bos en landschapsbeleid buiten de EHS. Dit
wordt als (mede) oorzaak gegeven van de vaak beperkte doorwerking van dit beleid in
andere beleidsvelden, de terughoudendheid als het gaat om het verhelderen van rollen en
verantwoordelijkheden en beschikbaarheid van gelden voor het beleidsveld. Mogelijke
oorzaken van deze beperkte bestuurlijke aandacht zijn: de relatieve onbekendheid met
het onderwerp zelf en de mogelijke voordelen die het voor andere beleidsvelden kan bie-
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den. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de versnippering van het beleidsveld. Hierdoor is het weinig herkenbaar. Deze versnippering geldt b.v. ook voor de maatschappelijke organisaties. In tegenstelling tot de EHS is het groen erbuiten maar in beperkte mate
georganiseerd. Maar ook 'de winst' van investeren in groen buiten de EHS is slechts in
beperkte mate bekend en deze wordt meestal slechts in zachte termen benoemd.
Aandachtspunten:
Vergroten bestuurlijk draagvlak voor het witte gebieden beleid. Dit zou kunnen door:
• de economische en maatschappelijke voordelen van investeren in groen inzichtelijke
maken en verder te versterken, bijvoorbeeld door 'economiseren' van "groene beleidsvelden" (project 9 Programma Beheer)
• creëren van een stimuleringskader waarbij lokale initiatieven ondersteund zullen worden die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het creëren van (bestuurlijk) draagvlak
• versterken van samenwerking van maatschappelijke organisaties op dit vlak.

2.4.3

63 groene doelen

Uit de inventarisatie van de doelen uit projectgroep 1a blijkt dat in de verschillende
Rijksnota's in totaal 63 doelen voor bos, natuur en landschap worden genoemd. Het betreft hier doelen uit het Natuurbeleidsplan, Bosbeleidsplan, de Nota Landschap en de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (zie bijlage 3). De veelheid aan doelen sluit aan bij het
gevoel van 'onoverzichtelijkheid' bij de initiatiefnemers.
Knelpunten:
•

•

Uit de resultaten van projectgroep 1a blijkt dat de meeste doelen niet of slechts ten
dele zijn uitgewerkt. Dit geldt o.a. voor de doelen van het soortenbeleid, kwetsbare en
zeldzame habitats, deel van het bosbeleid, landschapsbeleid en de algemene natuurkwaliteit. Dit maakt het operationaliseren van de doelen lastig maar ook de controle op
de realisatie ervan. Hierdoor is 'outputsturing' niet mogelijk. Tevens heeft dit tot gevolg
dat de doelen slechts in beperkte mate bekend zijn bij de verschillende betrokken
overheidsinstanties. Daarnaast bestaat de indruk dat er overlap bestaat tussen de verschillende doelen zoals tussen het soortenbeleid en de algemene natuurkwaliteit. Deze overlap komt tot uitdrukking zodra deze doelen worden uitgewerkt voor een bepaald
gebied.
Het Rijk is volgens de verschillende beleidsnota's primair verantwoordelijk voor het
formuleren van de doelen met uitzondering van algemene natuurkwaliteit waar met
name de provincies het voortouw dienen te hebben. Een aantal provincies heeft de
ANK inmiddels op verschillende wijze uitgewerkt, sommige hebben op dit punt nog
weinig initiatieven ontplooid.

Aandachtspunten:
•

•

nadere concretisering van de doelen op rijks- of provinciaal (b.v. algemene natuur
kwaliteit) niveau in overleg met de partijen die deze doelen uiteindelijk moeten realiseren. Hierbij zou bij de algemene natuurkwaliteit die zich met name richt op regionale
waarden een provinciale en/of gebiedsgerichte doeluitwerking de voorkeur hebben
omdat zo de betrokkenheid en de inbreng van streek kan worden versterkt
daar waar mogelijk en wenselijk samenvoegen en verminderen van aantal doelen
('indikken')
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2.4.4

Van doel tot werkelijkheid: wie doet wat

Willen doelen werkelijkheid worden dan zijn inzichtelijke afspraken nodig over wie wat
doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Als de verschillende doelen worden langs gegaan zijn in het beleidstraject een aantal knelpunten te onderscheiden.
Knelpunten:
•

onvoldoende afspraken over taken en verantwoordelijkheden
Voor een deel van de 63 doelen zijn apart afspraken gemaakt voor de uitwerking
en implementatie ervan, voor een groot deel niet.
Ten eerste zijn er geen algemene afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden voor natuur, bos en landschapsdoelen in het landelijk gebied. Er
wordt wel veel gesproken over rollen in de trend van provincie is regisseur, het rijk
faciliteert etc. Maar deze rollen zijn tot op heden niet uitgewerkt of vastgelegd in
afspraken.
De meeste afspraken bestaan in het kader van wettelijke en/of financiële instrumenten zoals de Boswet, Vogelwet, Relatienota etc. Ondanks dat niet een ieder
zich altijd bewust is van zijn wettelijke rol of dat bepaalde afspraken niet geheel
doelmatig blijken is deze taakverdeling voor de meeste wettige instrumenten helder. Maar zodra een doel niet direct is gekoppeld aan een instrument maar het
beleid via meerdere instrumenten, met vaak verschillende achtergronden, dienen
te worden gerealiseerd is de taakverdeling een stuk minder helder.
Voor een deel van het landelijk gebied blijken afspraken te zijn gemaakt. Voorbeeld hiervan is de algemene natuurkwaliteit. Hierover is in het Natuurbeleidsplan
gezegd dat het Rijk een stimulerend beleid zal voeren richting andere overheden.
In het eerste LNV-IPO convenant is afgesproken dat provincies initiatieven zullen
nemen voor het beleid gericht op de algemene natuurwaarden. Over de nadere
invulling hiervoor en de rol van andere partijen en overheden zoals waterschappen en gemeenten zijn nooit afspraken gemaakt.

•
•
•

Uit bijlage 3 blijkt dat veel knelpunten te maken hebben met onvolledige afspraken. Tussen Rijk en provincie bestaan de meeste afspraken onder ander in het
kader van de LNV-IPO convenanten en het Dl akkoord. Dit geeft voor een deel
wat meer helderheid maar roept ook nieuwe vragen op b.v. in kader van het fauna- en soortenbeleid. Wat is de status van afspraken die het Rijk in het verleden
met bepaalde groepen in de maatschappij heeft gemaakt na de decentralisatie ?
Echter de meeste onduidelijkheden treden op bij het bepalen van de beleidsruimte van de verschillende partijen, de rol van lagere overheden (gemeenten en
waterschappen), het stellen van prioriteiten en de financiering. Het betreft hier bijvoorbeeld:
weidevogelbeleid: er bestaat b.v. onduidelijkheid over de afspraken en bijbehorende
gelden.
soortenbeleid: wie bepaalt aan welke soorten geld ter beschikking wordt gesteld.
bosbeleid: aansturingsrelaties tussen provincies en terreinbeherende organisaties zijn
bijvoorbeeld niet duidelijk.

Tot slot draagt ook het ontbreken van een overlegstructuur waar het witte gebied deel
vanuit maakt bij aan het niet verder uitwerken van taken en verantwoordelijkheden.
Aandachtspunten:
•

het is wenselijk voor de natuur, bos en landschapsbeleid te komen tot nadere afspraken over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Dit geldt in het witte gebied
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met name voor de algemene natuurkwaliteit, weidevogelbeleid, bosbeleid en landschapsbeleid.
Duidelijk is dat de uitvoering op lokaal niveau moet plaatsvinden en dat provincies in
nauwe samenwerking met andere regionale maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen in de (gebiedsgerichte) concretisering van doelen, beleid en middelen. Hiertoe moeten zij ook financieel en beleidsmatig de ruimte krijgen. Het Rijk
moet vooral aangeven hoe zij invulling geeft aan sturing op hoofdlijnen van het natuur(ook in wit), bos- en landschapsbeleid en ondersteuning geven aan het gehele proces.
voor het natuur-, landschaps- en bosbeleid is het wenselijk te komen tot een samenhangende programmering per provincie waarin prioriteiten worden gesteld en de uitvoering wordt aangestuurd. Deze programmering zou door betrokkenen in onderling
overleg moeten worden bepaald. Hierover moeten met het Rijk afspraken worden gemaakt.

2.4.5

Van doel tot werkelijkheid: de middelen

Het natuur, bos en landschapsbeleid kan putten uit een zeer breed scala aan middelen
zowel op het vlak van kennis, regelgeving als financiële middelen. Deze middelen zijn
echter maar voor een beperkt deel direct gekoppeld aan de "groene" doelen van het witte
gebied. Veel middelen maken deel uit van het algemeen natuurbeleid, andere sectorale
beleidsvelden (milieu, landbouw) of van meer integrale aard (ruimtelijke ordening). Ondanks de vele middelen die er in principe zijn wordt de beschikbaarheid er van toch vaak
als knelpunt genoemd.
Knelpunten:
•

Regelgeving
Regelgeving wordt regelmatig als knelpunt aangedragen, met verschillende redenen:
• De regelgeving is onoverzichtelijk. Zowel op rijks- als op provinciaal niveau is
reeds een breed scala aan middelen voor het natuur, bos en landschap aanwezig (zie bijlage 3). Dit betreft zowel regelgeving van groene beleidsvelden
als die van andere velden. Om hier gebruik van te kunnen maken is veel kennis en inzicht van de regelgeving nodig. Echter bij overheden ontbreekt dit inzicht in het algemeen.
• De regelgeving is 'star' of niet 'praktisch'. Dit knelpunt omvat in feite verschillende knelpunten. Ten eerste is veel van de regelgeving die wordt gebruikt
voor het bereiken van de (groene) doelen niet volledig op het bereiken van dit
doel toegesneden. Dit zijn vaak instrumenten die niet voor natuur, bos of landschap zijn ontworpen. Veel van deze instrumenten bieden vaak niet de mogelijkheid om tevens natuur, bos en landschap op doelen te realiseren (b.v. milieu en waterbeleid), terwijl ze in principe geschikt zouden zijn. Daarnaast bestaat bij veel regelgeving niet de mogelijkheid om deze soepeler in te zetten, al
dan niet in vorm van experimenten. Het gaat hier b.v. om inzet van bepaalde
regelgeving voor resultaatbeloning of voor gebiedsgericht beleid. Dit geldt zowel voor de "groene regelgeving" als andere regelgeving.
• Een derde reden waarom regelgeving als knelpunt wordt ervaren is dat het
vaak als bijeffect optreedt b.v. bij planologische schaduwwerking. Dit komt
mede omdat het natuur-, bos- en landschapsbeleid met veel andere beleidsvelden met bijbehorende regelgeving samenvalt.

Aandachtspunten:
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•
•

•

•

•

meer inzicht verschaffen in welke middelen/regelgeving voor wie ter beschikking staat om welke doel te realiseren
meer inzicht verschaffen in hoe deze middelen kunnen worden ingezet en in
hoeverre ze ook daadwerkelijk effectief zijn. Vooral voor de doelen die voor
een belangrijk deel via het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium en het wateren milieubeleid moeten worden gerealiseerd lijkt dit wenselijk
te onderzoeken welke regelgeving kan worden gecombineerd en welke regelgeving soepeler zou kunnen worden ingezet ten behoeve van natuur, bos en
landschapsdoelen met name in het kader van gebiedsgerichte aanpak
met name ten aanzien van de angst voor planologische en andere publiekrechtelijke schaduwwerking moeten goede afspraken worden gemaakt voor de
witte gebieden.

De beschikbaarheid van financiële middelen.
De beperkte beschikbaarheid van financiële middelen wordt vaak als knelpunt ervaren door zowel initiatiefnemers als overheden. Tevens wordt aangegeven dat
de overheid wel doelen stelt maar geen passende gelden. De oorzaak hiervan is
waarschijnlijk voor een deel te vinden in de eerder genoemde knelpunten.
•

De onduidelijkheid ten aanzien van doelen, taken en verantwoordelijkheden.
Zolang niet duidelijk is wat een ieders taak is, is men ook terughoudend met
het ter beschikking stellen van geld. Hiermee hangt ook de nog niet uitgekristalliseerde discussie samen waar je als overheid wel en waar niet voor betaalt.
Vooral voor beheersgelden is dit een knelpunt.
• Bestuurlijk draagvlak. De bestuurlijke bereidheid om met name structureel geld
vrij te maken voor natuur, bos en landschap is gering, met name als het gaat
om beheer. Men erkent de waarde van groen wel, maar is slechts op beperkte
schaal bereidt daarin te investeren, zeker als de eerder genoemde verantwoordelijkheden en rollen (nog) niet duidelijk zijn.
• Inzicht in mogelijkheden. Net als bij regelgeving ontbreekt bij veel partijen het
inzicht in de verschillende financiële mogelijkheden die er ten aanzien van natuur, bos en landschap zijn. Dit gaat zowel om subsidie-mogelijkheden als particuliere financieringsmogelijkheden (b.v. groene investeringen).
• Meer koppeling met andere beleidsvelden. Dit blijkt niet altijd goed mogelijk
omdat bij de opzet van financiële regelingen voor andere beleidsvelden
'groene' doelen niet expliciet zijn meegenomen, terwijl ze in principe geschikt
zijn om een bijdrage aan deze doelen te leveren zonder dat dit strijdig is met
het hoofddoel waar ze voor zijn ontworpen.
• 'Starre opzet' financiële regelingen. Net als bij regelgeving zijn ook financiële
instrumenten soms 'star'. Dit speelt met name bij gebiedsgericht beleid waar
bij maatwerk soms een soepeler gebruik zonder aparte (en vaak onzekere)
toekenningsprocedures. Een voorbeeld is b.v. de landschapsverzorgingsbijdrage. Deze is in 70% van Nederland inzetbaar en kent beperkingen in de
landschapstypen. Zo vallen de aanleg van poelen of rietkragen erbuiten. Dit
beperkt de mogelijkheden voor de inzet bij gebiedsgerichte projecten.
• Weinig geld. Ondanks bovengenoemde redenen zijn voor bepaalde zaken
weinig financiële mogelijkheden zoals b.v. voor stimulering van het proces op
lokaal niveau. Dit geld is nodig om initiatieven tot bloei te brengen, door ondersteunen van planvorming, scheppen van draagvlak etc. Daarnaast wordt vaak
de discrepantie tussen doel en beschikbare gelden genoemd. Voor een aantal
doelen zijn er onvoldoende financiële mogelijkheden om de doelen binnen redelijke termijn te realiseren. Illustratief hiervoor is b.v. het weidevogelbeleid. Er
is wel geld voor binnen de EHS maar niet voor de zelfde soorten erbuiten.
Overigens is in het algemeen de mening dat eventuele extra gelden voor de
witte gebieden niet ten koste mogen gaan van de gelden voor de EHS. Voor
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•

bepaalde doelen zijn nagenoeg geen middelen beschikbaar, voorbeelden hiervan zijn de landschapsbehoudsdoelen (aardkundige waarden, cultuurhistorische waarden).
Weinig bekendheid en onduidelijkheden met betrekking tot gebruik van
groenfondsen en fiscale mogelijkheden voor het realiseren van doelen.

Aandachtspunten:
•
•
•

•
•

afspraken tussen betrokken partijen over (financiële) verantwoordelijkheden
ecologiseren van regelingen van andere beleidsvelden (project 9 Programma
Beheer)
het 'ontschotten' van geldstromen in het landelijk gebied en de gelden meer ter
beschikking stellen voor het realiseren van het geheel van natuur, bos en
landschapsdoelen in een bepaald gebied.
ontwikkelen van (financieel) stimuleringskader voor het ondersteunen van lokale/regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden
het verschaffen van overzicht in de verschillende financieringsmogelijkheden
(particulier en bij de overheid) en de wijze waarop die kunnen worden gebruikt
voor de realisatie van de verschillende doelen.

Kennis
Kennis is een belangrijke middel, en gebrek ervan kan een serieus knelpunt zijn.
Het gaat hierbij niet alleen om inhoudelijke maar vooral ook om procedurele en
organisatorische kennis. Met name op lokaal en particulier niveau speelt kennisgebrek een grote rol ook bij de betrokken overheden zoals waterschappen en
gemeenten.
Het gaat hierbij b.v. om kennis over de na te streven natuur, regelgeving en instrumenten, hoe je een initiatief het beste kan aanpakken, de succes - en faal
factoren van andere projecten. Een deel van de gevraagde kennis is reeds beschikbaar. Zij is alleen nog niet aanwezig bij de betrokkenen bijvoorbeeld doordat
het nog geen deel uitmaakt van de voorlichtings- en/of opleidingskaders die er
bestaan. Een voorbeeld hiervoor is het landbouwonderwijs waar agrarisch natuurbeheer nog onderbelicht is.
Deels gaat het om kennis die gevraagd wordt en die nog nader onderzoek vraagt.
Dit kan betrekking hebben op organisatorische vragen maar ook om de vraag hoe
je bijvoorbeeld de algemene natuurkwaliteit op een praktische, meetbare manier
zou kunnen uitwerken. Tot op heden wordt hierbij onvoldoende gebruik gemaakt
van de kennis en ervaring die aanwezig is bij met name de intermediaire organisaties (zoals b.v. Landschapsbeheer organisaties).
Aandachtspunten:
koppelen van de bestaande kennisstructuur aan de beleidstructuur. Dat wil
zeggen dat de vragen die met name bij de uitvoering van het witte gebieden
beleid liggen ingebracht worden in de bestaande onderzoekskaders en dat de
resultaten weer ter beschikking komen van de vragers via voorlichtings- en
onderwijsstructuren. Dit vraagt om een sterkere interactie tussen diegenen die
het beleid uitvoeren en de onderzoeks- en voorlichtingsorganisaties op nationaal, provinciaal en regionaal niveau (project 8 Programma Beheer). Hierbij
zouden ook intermediaire organisaties een sterkere rol dan nu kunnen vervullen.
meer onderzoek naar en het uitwisselen van ervaringen over de factoren die
succes of falen beïnvloeden bij projecten in de witte gebieden ('lokaal maatwerk' (project 10 Programma Beheer)).
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2.4.6

Evaluatie en handhaving

De evaluatie en handhaving van het natuur-, bos- en landschapsbeleid staat nog in de
kinderschoenen. Dit vormt met name vanuit beleidsoogpunt een probleem. Uit de doelinventarisatie van projectgroep 1a blijkt tevens dat de meeste natuurdoelen en een fors deel
van de landschapsdoelen niet kunnen worden geëvalueerd omdat de doelen zich daarvoor niet lenen. Voor de bosdoelen is dit wel het geval. Monitoring ontbreekt voor veel van
de doelen. Een goede monitoring ontbreekt voor de meeste doelen. Ook is in veel gevallen niet afgesproken wie het beleid moet evalueren.
De meeste handhaving is geregeld in het kader van wettelijke instrumenten zoals de boswet en de verschillende uitvoeringsverordeningen. Daarnaast speelt de controle op naleving van bestemmingsplannen buitengebied een belangrijke rol omdat veel doelen doorwerken in het ruimtelijke ordening beleid. Over het algemeen heeft deze groene handhaving een lage bestuurlijke prioriteit.
Aandachtspunten:
•

bij afspraken over taken en verantwoordelijkheden moeten ook afspraken worden gemaakt over evaluatie, monitoring en handhaving

2.5

Thema agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is een fenomeen dat ondanks een korte historie toch heel veel
vormen kent. Agrarisch natuurbeheer is zowel binnen als buiten de EHS te vinden, in de
meest elementaire definitie kan agrarisch natuurbeheer omschreven worden als "boeren
beheren natuur, bos en landschap" . Daarmee wordt nog niet verhelderd wat dat beheer
inhoudt en welke natuur, bos en landschap wordt beheerd. Tabel 1 geeft een overzicht
van de verscheidenheid aan vormen van agrarisch natuurbeheer. In het kader van dit
project zijn gesprekken gevoerd met actoren die betrokken zijn bij de Milieucoöperatie
Eastermar's Lansdouwe, It Landjuwiel, de Agrarische natuurvereniging Eilandspolder en
de Agrarische natuurvereniging (in wording) Zaanstreek.
Agrarisch natuurbeheer is een vorm van natuurbeheer die in de verdere toekomst zeker
recht van bestaan heeft. Met name het feit dat op deze wijze een belangrijke maatschappelijke groepering in het buitengebied betrokken is en blijft bij het (natuur)beheer is van belang.
De betrokkenheid en affiniteit van agrariërs voor dit thema is de laatste tijd vergroot. Dit resulteert in een andere houding onder een toenemend aantal agrarische ondernemers.
Dankzij de mogelijkheden die agrarisch natuurbeheer kan bieden bestaat er een groter
draagvlak bij de land- en tuinbouwers voor het natuurbeleid van de overheden. Agrarisch
natuurbeheer speelt immers in op de betrokkenheid bij de natuur en het landschap welke bij
veel van de land- en tuinbouwers als van nature aanwezig is. Bovendien speelt agrarisch
natuurbeheer in op de ondernemerszin van deze maatschappelijke groep ondernemers.
De verwachting is dat met behulp van agrarisch natuurbeheer, dankzij een stapsgewijze opbouw van makkelijk beheer naar moeilijk beheer, uiteindelijk in een groot deel van het landelijk gebied de gewenste natuur-, bos- en landschapsdoelen gerealiseerd kunnen worden.
Essentieel bij agrarisch natuurbeheer is de behoefte van de agrarische sector om natuur
en landschap te benutten om er structureel, op economische wijze een (deel van het) inkomen mee te verwerven. De overheid moet de agrariër als een ondernemer benaderen
door met economische prikkels de maatschappelijke wens van meer natuur en landschap
te realiseren.
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Opvallend is het dat er twee typen agrarisch natuurbeheer zijn te onderscheiden, welke
zich kortweg laten benoemen als "Top-down agrarisch natuurbeheer" en "Bottom-up agrarisch natuurbeheer".
Met de "Top-down agrarisch natuurbeheer" wordt bedoeld die vormen welke zijn gebaseerd op vooraf bedachte regelgeving met een gereguleerd vergoedingenstelsel. Voorbeelden daarvan zijn de RBON, de Regeling SBL, de 25 jarige overeenkomst in het kader
van de Natuurschoonwet, gedoogovereenkomsten van het Jachtfonds en de Regeling
LVZ.
De "Bottom-up agrarisch natuurbeheer" komt voort uit een (re-)actie vanuit de regio. De
agrariërs willen zelf actief aan de slag met het realiseren van natuur. Voorbeelden hiervan
zijn de Milieucoöperaties, zoals 't Eastermar's Lansdouwe, It Lanjuwiel in Oostermaer en
de Agrarische Natuurvereniging Eilandspolder. De vergoeding voor dit type Agrarisch
Natuurbeheer kan afkomstig zijn van de eerder bij top-down genoemde regelingen, maar
is meestal afkomstig van regelingen met een ad hoc karakter (Eilandspolder is betaald uit
een eenmalig beschikbaar gesteld bedrag van de provincie Noord-Holland) of van een regeling welke niet direct bedoeld was voor agrarisch natuurbeheer (denk aan GEBEVE,
ROM, BGM).
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Tabel 1. Relatie tussen natuurdoelstellingen en instrumentarium en de rol van agrarisch natuurbeheer (cursief) daarbij.
Natuurdoelstelling

Nagenoeg natuurlijke
landschap

Begeleid natuurlijke
eenheden

Half-natuurlijk landschap met
kleine zoekruimte

Kenmerken

Zelfregulerende systemen

Na inrichtingsmaatregelen in feite zoveel mogelijk "niets doen"

Behoud van waardevolle vegetaties
door actief beheer

Ec. Hoofdstructuur
Witte gebied
sporen voor de
ecologische
hoofdstructuur

geheel
geen
Spoor A. meer ruimte voor natuurlijkheid (ca. 205 000
ha)
(natuurdoeltypen uit tabel 1 rapport Ecosystemen in
Nederland)

functiezonering
Instrumenten nu

scheiding
scheiding
Subsidieregeling terreinbeherende organisaties, Natuurontwikkeling (30 000 ha in EHS),
Verwerving bestaande natuurterreinen

Mogelijke instrumentele aanpassingen beheerssubsidies

(Regeling particulier natuurbeheer, dan mogelijk alleen Regeling particulier natuurbeheer
via samenwerkingsverbanden i.v.m. voorwaarden voor (Relatienota-beheersgebieden zwaschaalniveau en realisatietermijn)
re pakketten hierin opgenomen), 20
Outputsturing voor SBB en terreinbeherende organijarige natuurbraak
saties
Outputsturing voor SBB particuliere
en terreinbeherende organisaties

Aanvullend natuur(vriendelijk)
beheer door agrariërs

inscharing van vee
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bijna geheel
gedeeltelijk
Spoor B, versterk de halfnatuurlijke
natuur die slechts op enkele plaatsen in ons land kan voorkomen (ca
74 000 ha)
(natuurdoeltypen uit tabel 2 rapport
Ecosystemen in NI.)
verweving
Subsidieregeling terreinbeherende
organisaties, Natuurontwikkeling
(18.000 ha in EHS) Relatienotareservaatsgebieden (25.000 ha in
EHS), Verwerving bestaande natuurterreinen, Regeling Functiebeloning, Subsidieregeling nietterreinbeherende organisaties, Regeling LVZ, provinciale subsidieregelingen landschapsonderhoud,

pacht en/of uitvoeren van beheersmaatregelen

Overige halfnatuurlijk landschap
en Multifunctioneel cultuurlandschap
Natuur naast en meeliftend met
economische functies
gedeeltelijk
bijna geheel
Spoor C, vergroot de natuurkwaliteit
van de overige gebieden (ca
500.000 ha)
(natuurdoeltypen tabel 3 rapport
Ecosystemen in NI)
verweving
Natuurontwikkeling (2000 ha in verbindingszones), Relatienotareservaatsgebieden (59.000 ha in
EHS), Relatienota-beheersgebieden
(86.000 ha in EHS), Regeling Functiebeloning, Regeling SBL, Subsidieregeling niet-terreinbeherende organisaties, Korte natuurbraak, Regeling
LVZ, provinciale subsidieregelingen
landschapsonderhoud, Gedoogovereenkomsten, Natuurproduktiebetaling (provincies), Historische buitenplaatsen
Regeling particulier natuurbeheer
(Relatienota-beheersgebieden zware
pakketten hierin opgenomen! 20
jarige natuurbraak, resultaatbeloning
Cross-compliance, Integrale milieuvergunning Outputsturing voor SBB,
particuliere en terreinbeherende organisaties

Overig cultuurlandschap

intensieve landbouw, woonen werkgebieden en infrastructuur
geen
geheel

scheiding
Regeling L VZ, provinciale
subsidies landschapsonderhoud, gemeentelijke subsidies voor beheer natuur- en
landschap, Regeling SBL

Cross-compliance, Integrale
milieuvergunning, resultaatbeloning

pacht en/of uitvoeren van beheersmaatregelen, Biologische landbouw, Streekeigen produkten
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Knelpunten:
Ten aanzien van de "Bottom-up Agrarisch Natuurbeheer" zijn verschillende knelpunten te
vermelden. De knelpunten zijn in 4 grotere groepen te onderscheiden.
• De eerste groep knelpunten betreft het gegeven dat er bij de uitvoering van
agrarisch natuurbeheer veelal de kennis ontbreekt van de wijze van beheer
om de gestelde doelen te bereiken. Direct hiermee samenhangend is het probleem dat in veel gevallen de doelstellingen van
de overheid niet zo specifiek zijn uitgewerkt dat
Intermezzo: bottom up en top down
bekend is welke doelen
Het verschil tussen de top down en bottom up benadeer in een bepaald gebied
ring kan als volgt globaal wonden samengevat
nagestreefd worden.
Bij top down is het Rijk regelaar. Hat Rijk signaleert
• De tweede groep proproblemen en formuleert hiervoor doelen. Bij deze
blemen betreft het feit dat
doelen worden instrumenten gemaakt. Aan de andere
overheden wordt gevraagd de doelen uit te werken,
in veel gevallen de agrawaarbij het Rijk deze uitwerkingen toetst. De realisatie
riërs geheel eigen ideeën
van de doelen vindt plaats via uitvoerende organisaties
hebben over wat natuur
die gebruik kunnen maken van diverse rijksregelingen
is en welk type natuur
die hiervoor ontworpen zijn.
Bij de bottom up benadering staat het interactieve pronagestreefd zal moeten
ces tussen alle overheden en maatschappelijke groegaan worden. Uiteraard
peringen centraal. Het Rijk formuleert doelen op hoofdhangt hiermee samen dat
lijnen en biedt een instrumentarium aan, waarvan de
de agrariërs zichzelf nauitvoeringsverantwoordelijkheid bij anderen kan liggen.
Andere overheden werken de rijksdoelen tezamen met
drukkelijk een rol toelokale partijen uit. Deze kunnen ook zelf een initiatieven
dichten in het te voeren
ontplooien die niet rechtstreeks voortvloeien uit rijksbeheer. Vaak is dit strijdoeten. Het onderhandelingsproces
dig met de natuurdoelstellingen die de overheid, met name in de
EHS, meer of minder expliciet voor ogen heeft, omdat de bij deze doelstellingen behorende schaal en duurzaamheid (aangeduid met natuurdoeltypen)
zich niet of moeilijk laat verenigen met een normale agrarische bedrijfsvoering.
Direct samenhangend hiermee is de onzekerheid over de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. Deze is bij de Top-down benadering
vrij helder te definiëren; bij de Bottom-up benadering lijkt alles op losse
schroeven te staan.
• De derde groep knelpunten gaat, in de tijd gezien, vooraf aan de daadwerkelijke aanzet tot activiteiten. Het betreft de onzekerheid bij de agrariërs over
eventuele nadelige gevolgen die hen boven het hoofd hangen, indien zij extra
natuur- en/of landschappelijke waarden realiseren. Worden de gerealiseerde
waarden na verloop van tijd automatisch in publiekrechtelijk werkende overheidsplannen (b.v. waterbeheersplan; bestemmingsplan) vastgelegd? Wordt
het realiseren van natuur- en/of landschappelijk waarden na verloop van tijd
een met vergunningen opgelegde, af te dwingen verplichting?
• De vierde groep knelpunten betreft de aansturing en de handhaving. De overheid kan niet per individu afspraken maken en handhaven. De personele inspanning zou onevenredig groot zijn.
Een samenhangende oplossing voor al deze knelpunten is van belang om te komen tot
"Bottom-up Agrarisch Natuurbeheer" die voor alle partijen bevredigend is.

2.6

Thema Natuur in en om de stad

Natuur in en om de stad (NIOS) kan worden omschreven als de al dan niet spontane
aanwezigheid en ontwikkeling van planten, dieren en/of levensgemeenschappen die:
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•
•
•
•

gekoppeld zijn aan de componenten water, bodem en lucht.;
een functionele relatie heeft met de bebouwde omgeving;
duidelijk beïnvloed wordt door het menselijk handelen;
vaak een meervoudig karakter hebben,

Derhalve heeft het betrekking op het totale groenbeleid van de gemeente. Voor de uitwerking van dit thema zijn ondermeer gesprekken gevoerd met actoren die betrokken zijn bij
het Groenplan van de gemeente Moergestel en het Voorbeeldplan van de provincie
Noord-Brabant.
Het NBL-beleid in_de stad is het domein van de gemeente. De natuur om de stad is een
samenspel van de gemeente met ondermeer het waterschap, particulieren en natuurbeschermingsorganisaties. Steeds staat daarbij voorop dat het gebied omgevormd moet
worden tot een gebruiksgebied voor de bewoners. De natuur in het buitengebied is een
terrein waar de gemeentelijke bemoeienis zich vaak beperkt tot het planologisch regelen
van bestemmingen. Onduidelijk is de taakafbakening voor de natuur om de stad en die in
het landelijk gebied.
Rijk en provincie beperken zich in dit aandachtsveld tot voorlichting en educatie in algemene zin. De "Visie Stadslandschappen" schenkt meer aandacht aan de NIOS omdat er
kansen liggen om in dit kader te werken aan kwaliteitsverbetering van het woon-, werk en
recreatiemilieu. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de voorlichting en educatie om
een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen.
De uitwerking van beleid - bestemming, inrichting en beheer - wordt doorgeschoven naar het
lokaal niveau bestaande uit de gemeente in samenwerking met professionele (natuur en
landschaps-) beheerders en vrijwilligersorganisaties of particulieren. Op lokaal niveau wordt
geroeid met de riemen die men heeft. Prioriteitstelling bij de gemeente heeft in het algemeen
plaats aan de hand van de beschikbare middelen. Nog te vaak vormt de NIOS een ondergeschikte rol bij de (her) inrichting van gebieden en wordt het niet als "volwaardige sector"
beschouwd. Het "stedelijk gebied" heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Daarbij is
de schakel die de natuur in en tussen de stedelijke gebieden kan vervullen naar de achtergrond geschoven.
Beleid voor het landelijk gebied is voorwaardenscheppend, de gemeente is er niet zo intensief mee bezig. Het overgangsgebied stad-landelijk gebied biedt perspectief in relatie tot de
stedelijke ontwikkeling, vandaar dat hier meer aandacht aan wordt besteed. Op het niveau
van de stad wordt sterk regelend opgetreden (tot in detail van uitvoering).
Het landelijk gebied is echter in beweging; naast de vanouds aanwezige landbouwfunctie,
doen ook andere functies een steeds grotere aanspraak op dit gebied, zoals natuur, bos,
landschap, recreatie en infrastructurele werken. Dit vraagt een andere afweging van belangen. Dat betekent ook dat de gemeente zich steeds meer bezig zal gaan houden met de inrichting van het landelijk gebied. Dit is een nieuwe rol die de gemeente krijgt en daar moet hij
zich van bewust zijn. De personele bezetting en de aanwezige kennis in dit werkveld vragen
hierbij de nodige aandacht en zijn momenteel beperkende factoren die om een oplossing
vragen. Een gemeente kan verschillende motieven hebben om beleid ten aanzien van NIOS
te voeren:
•
•
•
•

Creëren van een goed leef-, woon-, werk(vestigings-) en recreatiemilieu.
Bewaren en versterken van de eigen identiteit.
Versterken van NIOS uit milieu- en gezondheidsoverwegingen.
Integratie en belangenafweging van NIOS vindt op lokaal niveau plaats, omdat de gemeente van "bovenaf' gevoed wordt door Rijk en provincie, maar van "onderop" door
de bevolking.

In dit krachtenveld moet de gemeente vorm geven aan de NIOS en is het een belangrijke
schakel. In het kader van de Nota Dynamiek en Vernieuwing/ de Visie Stadslandschappen/
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het proces van Plattelandsvernieuwing dat in gang is gezet, wordt aan de gemeente een
steeds duidelijkere rol toegedacht. De gemeente dient een kader te scheppen waarbinnen
het NlOS-beleid gerealiseerd kan worden. Een en ander wordt daarbij dan vastgelegd in bestuurlijk, planologisch, financieel-economisch en uitvoeringsbeleid, met daaraan gekoppeld
een duidelijk educatief en doelgroepenbeleid. Een belangrijke rol is weggelegd voor een
gemeentelijke-groen-coördinator. De financiering van de taak die de gemeente in het kader
van NIOS heeft toegewezen gekregen, is samen met het inhoud geven aan dit onderdeel(
aanwezige kennis/personele bezetting), een knelpunt dat om een oplossing vraagt.
Knelpunten:
•
•

•
•

•

2.7

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur, bos, landschap en natuurgerichte
recreatie is te willekeurig.
De verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van stad/dorp, stadsrand en
landelijk gebied over Rijk, provincie, gemeente en particulieren is te willekeurig. Afspraken op hoofdlijnen ontbreken.
De gemeentelijke planvorming voor NIOS ontbreekt of is fragmentarisch aanwezig.
Plannen die er zijn, zijn vaak verouderd of "star" van opzet.
In de meeste gemeenten ontbreekt een gemeentelijke coördinator die de verschillende beleidsonderdelen en activiteiten bijeenbrengt en omvormt tot actief handelen.
De financiering is in het algemeen niet structureel geregeld.

Thema gebiedsgericht beleid

Dit thema wijkt af van de voorgaande thema's omdat het zich niet toespitst op de rol van
actoren om bepaalde doelen te realiseren. Met gebiedsgericht beleid is sprake van een
procesbenadering, een wijze van werken en met elkaar omgaan. Voor dit project zijn gesprekken gevoerd en schriftelijke bronnen geraadpleegd die ondermeer betrekking hebben op WCL Winterswijk en de studie van de Landbouwuniversiteit Wageningen naar
plattelandsvernieuwingsprojecten in de provincie Gelderland.
Het gebiedsgericht beleid kreeg bekendheid met het verschijnen van de Vierde Nota voor
de Ruimtelijke ordening. Met een geïntegreerde gebiedsgerichte benadering werd geprobeerd om een betere milieukwaliteit te realiseren door milieu en de ruimtelijke ontwikkeling
in onderlinge samenhang te bezien. Ook bij het ministerie van LNV bestaat de verwachting dat via een gebiedsgerichte aanpak beleidsdoelen beter gerealiseerd kunnen worden,
voorbeelden daarvan zijn de Waardevolle Cultuurlandschappen en de Strategische
Groenprojecten. Ook bij Plattelandsvernieuwing staat de gebiedsgerichte aanpak centraal, omdat daarmee betere garanties verkregen kunnen worden ten aanzien van het
draagvlak in de streek. Uitwerking van het sectorale NBL-beleid is vaak niet meer los te
zien van het milieu-, water- en ruimtelijke ordeningsbeleid, maar ook daarmee samenhangende sociaal-economische ontwikkelingsmogelijkheden in een gebied. Ook dit pleit voor
een gebiedsgerichte aanpak. We zien dan ook dat naast de eerder genoemde door het
Rijk (top-down) gerichte aanpak van het gebiedsgericht beleid ook een beweging van onderop (bottom-up) in beweging komt. Meestal ten gevolge van beleid dat in een streek als
bedreigend wordt ervaren (vgl. Gaasterland) ontstaan samenwerkingsverbanden die zelf
initiatieven proberen te ontwikkelen die de "externe bedreiging" kunnen afwentelen of in
hun doelstelling evenaren. De initiatiefnemer in het tweede geval is niet de overheid maar
een groepering uit het gebied zelf. Echter met beide vormen van gebiedsgericht beleid
zijn dezelfde kernbegrippen van toepassing: decentralisatie, maatwerk en legitimiteit.
Knelpunten:
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In de praktijk blijken in de beleving van actoren inhoud en proces sterk door elkaar
heen te lopen. Dit komt ook bij de knelpunten naar voren.
•

•

•

•

•

•

Er zijn teveel (top-down) gebiedsaanwijzingen, zodat er een stapeling ontstaat
van gebiedscategorieën. Voor de inwoners van de streek ontstaat al snel de
kans dat het geheel te complex wordt en het beleid over hun hoofd heen wordt
gemaakt. Dit tast de legitimiteit van het gebiedsgericht beleid aan. Vaak wordt
ook onvoldoende duidelijk gemaakt wat de status van het plan is en waaraan en
door wie het getoetst wordt. Ook is de afstemming van sectorale beleidsdoelen
met het milieu-, water- en ruimtelijke ordeningsbeleid onvoldoende. Dit maakt
het bijvoorbeeld voor waterschappen moeilijk om in het proces te participeren.
Centraal binnen gebiedsuitwerkingen staan visies voor het gebied en de functies
daarbinnen op de lange termijn. Met name voor de landbouwfunctie ontbreekt
vaak een dergelijke visie, hetgeen ondermeer samenhangt met het verschil in
dynamiek tussen weinig dynamische functies als natuur, bos en landschap en
de grote dynamiek van de landbouw.
De rol van waterschappen in het gebiedsgericht beleid is nog onvoldoende.
Enerzijds hangt dit samen met hun nog vaak op de landbouwfunctie ingestelde
werkwijze, anderzijds wordt, zowel binnen als buiten de waterschappen, nog
onvoldoende erkend dat water een natuurlijke verbindingszone en drager van
de meeste natuurlijke systemen is. Daarnaast is er sprake van gescheiden verantwoordelijkheden voor enerzijds het oppervlaktewater (waterschappen) en
anderzijds het grondwater (provincies).
Doelstellingen van de overheid zijn vaak onvoldoende concreet uitgewerkt
waardoor het niet goed mogelijk is de consequenties voor het gebied aan te geven. Ook is niet duidelijk binnen welke bandbreedte doelstellingen flexibel kunnen worden uitgewerkt. Welke prioriteiten gelden er voor de EHS-gebieden en
welke daarbuiten. Omdat niet goed duidelijk is welke voorwaarden aan het planproces en planresultaat gesteld worden ontstaat snel het gevoel van vrijblijvendheid. Naast de uitwerking van een plan is het ontbreken van een goede uitvoeringsparagraaf en uitvoeringsapparaat noodlottig voor veel initiatieven. Dit
geldt bijvoorbeeld ook voor de Landschapsbeleidsplannen.
Veel middelen die ingezet kunnen worden om een uitgewerkt plan van aanpak
te realiseren worden versnipperd beheerd. Dit maakt een integrale gebiedsgerichte inzet met een eigen prioriteitstelling onmogelijk.
Voor het ontplooien van gebiedsgerichte initiatieven ontbreken momenteel de financiële middelen om het proces op gang te brengen. Dit geldt met name voor
de bottom-up initiatieven die buiten de bestaande gebiedscategorieën vallen.
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3.

Witte gebied ingekleurd

In het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet welke problemen de diverse actoren ervaren
bij de uitvoering van het natuur, bos en landschapsbeheer. Duidelijk is dat de samenhang
tussen de onderdelen van beleidsketen vaak ver te zoeken is. Doelen zijn onduidelijk geformuleerd of niet operationeel. Er is geen duidelijke samenhang tussen rijksdoelen en
daarvan afgeleide beleidsdoelen van provincies en gemeenten. Momenteel bestaat er een
breed scala aan instrumenten van overheden, waaruit een creatief burger kan putten om
zijn persoonlijke doelen te realiseren. Veel initiatieven stranden echter reeds in een pril
stadium.
Geconcludeerd is dat voor het witte gebied geen heldere structuur aanwezig is waarbinnen partijen datgene kunnen doen waarin zij ook goed zijn. Momenteel gaat hierdoor veel
tijd, geld en energie verloren, waardoor hetgeen waar het daadwerkelijk om gaat, de kwaliteit van natuur, bos en landschap, in het gedrang komt. Daarnaast werkt het op veel
mensen demotiverend en ondergraaft het de betrokkenheid (bezieling) die de motor is in
het geheel.
In dit hoofdstuk wordt een model voor het landelijk gebied gepresenteerd waarbij de rollen
en verantwoordelijkheden van de diverse partijen wordt verhelderd. Het model heeft een
aantal kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•

ruimte voor kansrijke initiatieven van onderop
initiatiefnemers hoeven maar naar een loket om verder geholpen te worden
ondersteuning van initiatieven
sturing door het rijk op output op een deel van de doelen; doel en middel zijn aan elkaar gekoppeld
heldere afspraken over wie wat doet
mogelijkheden voor maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak
het model springt maximaal in op de maatschappelijke wens om van onderen af
(bottom up) uitvoering te geven aan het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Daarnaast
speelt het in op de wens om via sturing op resultaat meer verantwoordelijkheid bij de
uitvoerder te leggen.

Hierna wordt aan de hand van de beleidsketen uit het vorige hoofdstuk het model toegelicht, dat zich richt op een verbetering van de uitvoering van het natuur-, bos- en landschapsbeleid.

3.1

Uitvoering

Het voorgestelde model kent twee sporen. Het eerste spoor (top down) gaat uit van een
sturingsrelatie tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen die gebaseerd is op
outputsturing, waarbij doelen met een kwantitatieve en kwalitatieve taakstelling financieel
worden ondersteund. Het tweede spoor (bottom up) richt zich op stimulering van de betrokkenheid van initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld bij het beheer van het landelijk gebied.
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3.1.1

De initiatiefnemer en zijn loket

In het voorgestelde model is sprake van een herkenbaar loket in de vorm van een
(overleq)orgaan dat gericht is op de ondersteuning van de uitvoering van ondermeer het
lokale initiatief. Dit lokale initiatief kan liggen bij particulieren, gemeenten, waterschappen,
milieucoöperaties, etc. Het uitvoeringsorgaan houdt zich alleen bezig met de ondersteuning van de uitvoering van het beleid (aanjaagfunctie). Daarnaast kan het een rol vervullen in de voorlichting en public relations. Op provinciaal niveau zouden hierin bij voorkeur
alle betrokken organisaties zitting moeten nemen. Dit kan per provincie verschillen. De
provincie is ook verantwoordelijk voor de samenstelling ervan en wijst de voorzitter aan.
Om meer ruimte te geven aan het regionale initiatief en daardoor ook nog meer maatwerk
te kunnen leveren zouden meerdere regionale loketten (door de provincie) gestimuleerd
moeten worden waarbij de voorzitter (projectleider) voor de duur van de uitvoering zitting
neemt in het provinciale uitvoeringsorgaan. Dergelijke initiatieven, bijvoorbeeld van milieucoöperaties en/of lokale actiegroepen, kunnen het draagvlak vergroten en meer zicht
bieden op concrete realisatie van het beleid. Ook de bestaande gebiedsgerichte projectorganisaties (WCL, ROM, BGM, SGP, LBP's, etc.) zouden voorde periode van uitvoering
zitting moeten nemen in het uitvoeringsorgaan. De samenstelling van de regionale loketten, evenals het voorzitterschap, zal per gebied kunnen verschillen als gevolg van de nader uit te werken doelen en bestaande vertrouwensrelaties tussen partijen. Voortvloeiend
uit de programmeringsafspraken die gemaakt zijn tussen Rijk en provincie kan het uitvoeringsorgaan mogelijk in de toekomst, naast verplichtingen van provinciale regelingen, ook
verplichtingen aangaan voor rijksregelingen.
Figuur 1. Model voor uitvoering van het natuur-, bos- en landschapsbeleid in het
landelijk gebied.
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Regionale loketten kunnen in de aanloopperiode vanuit het Rijk gestimuleerd worden ondermeer via het instrument van Landschapsbeleidsplannen en het Stimuleringskader.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het stimuleringsspoor vanuit het Rijk. Provincies
kunnen faciliteren met de Regeling regionale vernieuwing.
Voor de agrarische ondernemer is het van belang dat de het natuur-, bos en landschapsbeheer uit zijn reactieve context wordt gehaald. Agrarisch natuurbeheer blijkt namelijk
vooral geïnitieerd te worden in een omgeving waar een dreiging uitgaat van het NBLbeleid. De opstelling van bedrijfsnatuurplannen kan de mogelijkheden van het agrarisch
natuurbeheer via maatwerk in beeld brengen. Belangrijk daarbij is dat deze plannen onderdeel worden voor aanvragen van rijks- en provinciale regelgeving. Het plan dient naast
een bewustwordingsproces ook een bijdrage te leveren aan de versnelde uitvoering van
maatregelen. Dit kan echter alleen als deze plannen onderdeel uitmaken van de regelgeving, of daarbinnen als zodanig "erkend" worden. Het Rijk dient financiële middelen voor
bedrijfsnatuurplannen beschikbaar te stellen.

3.1.2

Achter het loket

Op provinciaal niveau is helderheid ten aanzien van doelen en middelen een eerste vereiste. In het kader van de Dl zijn hierover afspraken gemaakt. Participatie vanuit het lokale initiatief bij de doeltoewijzing is een proces waarbij de provincies het voortouw hebben. De aanwezige speelruimte in doeltoewijzing is verschillend als het bijvoorbeeld gaat
over de ANK (relatief grote speelruimte) of doelen waarover tussen Rijk en provincie afspraken zijn gemaakt (beperkte speelruimte). Het laatste heeft momenteel vooral betrekking op de EHS, maar naarmate het instrumentarium zich meer gaat richten op outputsturing zal dit voor meer doelen gaan gelden.
Het model heeft als het gaat over de relatie tussen overheden veel weg van het model
voor de EHS. Hierop kan worden aangesloten omdat blijkt dat een groot aantal NBLdoelen niet specifiek gekoppeld zijn aan de EHS. Daarnaast biedt dit model de gewenste
helderheid over rollen en verantwoordelijkheid. Daarbij vormt het overleg en de daaruit
voortvloeide afspraken over doelen en doeltoewijzing, inzet van instrumenten en handhaving de kern. Zoveel mogelijk kan worden aangesloten op reeds bestaande overlegverbanden.
Op landelijk niveau bestaat een Landelijk Overlegplatform Groene Ruimte (LOGR) waarin
Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit is een adviesorgaan. Binnen dit orgaan wordt ondermeer gesproken over het Interprovinciaal
Meerjaren Programma (IMP). Voorgesteld wordt om hier een verbreding aan te geven
door ook voor de doelen van het witte gebied programmeringsafspraken te maken. Consequentie daarvan is ondermeer dat, indien het instrumentarium gericht is op outputsturing, b.v. provinciale doelstellingen voor landschap naast een kwalitatieve uitwerking ook
kwantitatief worden benoemd en afgestemd tussen provincies. Tevens zullen hier voorstellen gedaan moeten worden over de wijze waarop de ANK-trendmeting gsat plaatsvinden en welke variabelen daarin worden meegenomen. Ook dient hier nadere uitwerking
plaats te vinden welke consequenties voortvloeien uit gemaakte afspraken bij een structureel negatieve trendontwikkeling.
De provincies kunnen bij de voorgestelde lijn hun regierol goed invullen. Voorstellen die
na behandeling in het landelijk LOGR bestuurlijk tussen LNV en IPO zijn vastgesteld kunnen vooraf op provinciaal niveau besproken zijn met de maatschappelijke organisaties.
Hier speelt het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMP) voor de beleidsuitvoering een
centrale rol. In een provinciaal overlegplatform (POP), dat nu binnen de verschillende provincies in ontwikkeling is (bijv. als provinciale commissie landelijk gebied), wordt de proLNV / Programma Beheer /15 april 1997
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vinciale doeltoewijzing/-concretisering en programmering met de maatschappelijke organisaties besproken en met advies voorgelegd aan GS. In dit overleg kan getoetst worden
of er een goede onderlinge afstemming van diverse "sectorale" (gebieds)uitwerkingen
heeft plaatsgevonden, maar ook of voldoende afgestemd is met het MWR-beleid. Het betreft onder andere de gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap, Gebiedsperspectieven,
maar ook Landschapsbeleidsplannen zouden hier een beleidsmatige toetsing kunnen krijgen. De provincie bepaalt de samenstelling van het POP. Daarbij kan gedacht worden
aan de overheden, landbouwbedrijfsleven, natuurbeschermingsorganisaties, etc.

3.2

Beleid

3.2.1

Outputsturing

Gestimuleerd door de Nota Dynamiek en Vernieuwing worden nieuwe wegen verkend om
meer verantwoordelijkheid bij andere partijen dan het Rijk te leggen. Het Rijk trekt zich terug op de hoofdlijnen van het beleid. Dit betekent dat taken overgaan naar andere overheden, maar ook dat er andere (sturings-) relaties tussen overheden en het maatschappelijke veld komen. De omvorming naar een instrumentarium waarbij op output (resultaat)
gestuurd wordt maakt hier onderdeel van uit. Dit kan echter alleen als duidelijk is op welk
resultaat "afgerekend" gaat worden. Dit onderdeel wordt momenteel uitgewerkt in project
1 van het programma Beheer.
Doelen met outputsturing
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de doelen voor natuur, bos en landschap.
Dit zijn er 63, waarbij de Natuurbeleidsplandoelen 17 t/m 19 zijn vervallen en later ondergebracht zijn bij de doelen in de Nota Landschap (resteren 60 doelen). Aangegeven wordt voor welke doelen momenteel doelpakketten zijn ontwikkeld. Hieruit blijkt
dat voor veel doelen nog geen doelpakketten bestaan. In project 1a van het programma beheer wordt voor deze doelen nagegaan of doelpakketten ontwikkeld kunnen
worden.
Het is mogelijk dat een aantal doelen eenzelfde output hebben. Dit biedt de mogelijkheid om doelen te schrappen dan wel samen te voegen.
Doelen zonder outputsturing
Voor de doelen waar een doorwerking van het NBL-beleid in het milieu-, water- of
ruimtelijke ordeningsbeleid wordt gevraagd zijn geen doelpakketten ten behoeve van
het beheer noodzakelijk.
Het is het niet mogelijk en gewenst om landelijk een doelpakket te ontwikkelen voor de
Algemene natuur- en landschapswaarden (karakteristiek waarden per regio), ook wel
de ANK genoemd (Algemene NatuurKwaliteit). Concretisering hiervan de verantwoordelijkheid van de provincies. Op basis van de matrixanalyse in het vorige hoofdstuk
blijkt dat de doelstelling voor de ANK algemeen is geformuleerd (Versterking van algemene natuur- en landschapskwaliteit). Geconstateerd wordt: vaagheid in uitwerking
van doelen; vaagheid en versnippering van instrumenten; vaagheid wie welke rol vervult en een onhelder en onsamenhangend draagvlak. Met betrekking tot ANK kan onderscheid gemaakt worden tussen ANK als doel en ANK als proces.
ANK als doel.
ANK bevat elementen van diverse andere NBL-doelen (waaronder ondermeer soortenbeleid, bosinstandhouding, verbindingszones, behoud cultuurhistorie en aardkundige waarden, etc.) binnen het landelijk gebied, die feitelijk in onderlinge samenhang
(echt integraal!) uitgewerkt zouden moeten worden. Het kent op zich geen aantoonbare meerwaarde als beleidsdoelstelling voor de witte gebieden als er niet concreet handen en voeten aan kan worden gegeven. De eventuele meerwaarde ontstaat wanneer
LNV / Programma Beheer /15 april 1997
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vanuit regiospecifieke doelstellingen (gebiedsdekkend) door de provincies een prioriteitsstelling tussen verschillende nationale doelen wordt aangebracht, aangevuld met
doelen gericht op regiospecifieke waarden. Het Structuurschema Groene Ruimte
(SGR) geeft een beeld van de gewenste rolverdeling (zie tekstkader). Het NBL-beleid
zal door de provincies via gebiedsvisies (of hieraan vergelijkbare documenten) worden
uitgewerkt en de provincies hebben een voortrekkersrol in het witte gebied. Aanvullend
hierop moeten regiospecifieke waarden ook déér extra beloond worden (door direct
belanghebbenden, zoals provincies, waterwinbedrijven, etc). Een voorbeeld is het
functiebeloningsstelsel dat een generieke invulling kent. De provincie Overijssel zet
daar iets extra's bovenop voor realisatie van de eigen doelstellingen. Het NBP en SGR
beschrijven wel een ANK-doel maar koppelen de uitwerking aan andere beleidsdoelen
en de faciliterende rol van de rijksoverheid (zie ook pag. 110 NBP).
De vraag of het Rijk ook ANK in termen van outputsturing moet uitwerken is ook op het
symposium van de Raad voor het Natuurbeheer op 17 oktober aan de orde gesteld.
Dit werd niet wenselijk geacht. Ook daar werd de primaire verantwoordelijkheid voor
de ANK bij de provincies gelegd. Het Rijk is faciliterend.

Intermezzo: rijksbeleid algemene natuurkwaliteit
In het SGR (p.111) staat hierover: "Het Kabinet is van oordeel dat de primaire
verantwoordelijkheid voor de natuur buiten de EHS ligt bij de andere overheden.
Het Rijk is van mening dat met de strategie voor de natuurgebieden buiten de
EHS, de strategie biotopen van aandachtssoorten en het beleid voor algemene
natuurwaarden ook buiten de EHS vanuit de rijksoptiek op een passende wijze
aandacht krijgt. Daarnaast worden via het algemene milieu- en waterbeleid de
condities voor het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden bevorderd en
wordt een aantal instrumenten ingezet" Als streefbeeld voor algemene natuurwaarden geeft het SGR (p. 103) aan dat dit zich richt op de omstandigheden voor
behoud en ontwikkeling van algemene natuurwaarden (beschreven in termen van
soorten per regio in het NBP, pag. 102-103). Het beleidsprogramma richt zich
daarbij op het soortenbeleid (meeprofiteren andere soorten); herstel milieu- en
waterkwaliteit; zorgvuldige inpassing, aangepaste inrichting en mitigerende maatregelen bij activiteiten en plannen waarbij Rijk is betrokken.

ANK als proces
Het tweede element van ANK is dat provincies invulling dienen te geven aan de procesmatige kant: Hoe pak je de zaken op van top-down en hoe van bottom-up
(bijvoorbeeld vanuit bedrijfsnatuurplannen). Dit dient allereerst vanuit de diverse beleidsdoelen waaruit ANK ondermeer is opgebouwd verhelderd te worden. ANK zou
ook sturing aan het proces (integraal uitwerken van gebiedsdoelen) moeten geven.

3.3

Regelgeving

Het instrumentarium zal geleidelijk worden hervormd naar outputsturing. Voor een beschrijving daarvan wordt verwezen naar de resultaten van project 2 van het Programma
Beheer.

3.4

Handhaving

De afspraken tussen Rijk en provincies over doeltoewijzing en programmering dienen ook
op het gebied van de handhaafbaarheid invulling te geven.
Binnen de hervorming van de regelgeving krijgt de handhaafbaarheid een aparte plaats.
Deze maakt onderdeel uit van het contract dat met de gebruiker van de regeling wordt afgesloten.
LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
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Daarnaast is er de wettelijke handhaving via de Boswet, Natuurbeschermingswet, Natuurschoonwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening etc. In het geval van particulier natuurbeheer binnen de ecologische hoofdstructuur waar sprake is van een permanente functiewijziging zal ook een wettelijke verankering van de functiewijziging noodzakelijk zijn.

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-rollen-en-verantwoordelijkheden.doc

pagina 29

PROGRAMMA BEHEER

4.

Beleidsaanbevelingen

Vanuit de knelpuntenanalyse is in het voorgaande hoofdstuk een model gepresenteerd
voor de uitvoering van het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Om de werkstructuur die
hier wordt voorgesteld tot een succes te maken is het noodzakelijk dat een oplossing
wordt gevonden voor de gesignaleerde knelpunten. In dit hoofdstuk worden de door de
projectgroep aangedragen oplossingen in termen van beleidsaanbevelingen verwoord.
Daarbij richten de aanbevelingen zich op de rollen en verantwoordelijkheden van initiatiefnemers en de diverse overheden.

4.1

Initiatiefnemers

Voor dit onderdeel wordt tevens verwezen naar het resultaat van projectgroep 10 van het
Programma Beheer die zich heeft gericht op het stimuleren en faciliteren van lokaal en
regionaal maatwerk voor het natuur- en landschapsbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur.
1. Initiatieven dienen zoveel mogelijk, ongeacht wie ze ontplooit, vooraf zoveel mogelijk afgestemd te zijn op het geformuleerde beleid en inpasbaar in de omgeving. Het
voorgestelde ondersteunend uitvoeringsorgaan kan hierbij helpen.
2. Bij de uitwerking van initiatieven dient niet alleen bij een aanvraag voor ondersteuning inzicht te worden gegeven in benodigde eenmalige investeringskosten, maar
ook in de noodzakelijke kosten voor het structurele beheer. Het voorgestelde ondersteunend uitvoeringsorgaan kan hierbij helpen.
3. Zoek in een vroeg stadium partners voor het eigen initiatief. Maak daarbij gebruik
van eikaars meerwaarde. Sta voldoende open voor eikaars visie, standpunt, e.d.
Probeer aansluiting te zoeken bij een organisatie met voldoende organisatorische
stabiliteit, bijvoorbeeld een gemeente.
4. Probeer bij de ontplooiing van nieuwe activiteiten ook een bestuurlijk draagvlak te
krijgen door een regionaal bestuurder vroeg te betrekken bij het initiatief.

4.2

Overheden

1. De verschuiving van verantwoordelijkheden, omdat het Rijk op hoofdlijnen wil gaan
sturen heeft tot gevolg dat meer verantwoordelijkheden bij de initiatiefnemers komt
te liggen. Deze zijn in hun ontwikkeling nog lang niet zover als de overheden die
daar al langere tijd mee geconfronteerd zijn. Bij de omschakeling naar outputsturing
is het noodzakelijk een geleidelijke invoering na te streven. Daarnaast blijft het
noodzakelijk om via voorbeeldprojecten een bewustwordingsproces bij alle partijen
op gang te brengen, waarbij samen nagedacht en gewerkt wordt aan de verdere
ontwikkeling van het systeem. Op landelijk niveau zullen tussen alle betrokkenen
afspraken over de voorgestelde uitvoeringsstructuur gemaakt moeten worden,
waarbij aangesloten kan worden op bestaande overlegstructuren die een verbrede
taak krijgen.
2. Een zakelijke toon, met duidelijke (economische) winstpunten die de agrariër als
producent van primaire produkten en als ondernemer aanspreekt is belangrijk voor
het succes van Agrarisch Natuurbeheer. Financiële mogelijkheden dienen niet afhankelijk te zijn van verschillende toevallige subsidiestromen. Per gewenste output
(zie 1) moet ook de financiële component helder te zijn.
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3. Bij de uitwerking van hun taken op het gebied van Agrarisch Natuurbeheer lopen
samenwerkingsverbanden aan tegen belemmeringen in de wetgeving (b.v. milieuvergunningen, mest-uitrijregels, verhandeling van melkquota). Gevraagd wordt
hierbij in faciliterende zin kansen te bieden om Agrarisch Natuurbeheer alle kansen
te geven om zich te bewijzen als reële vorm van natuurbeheer.
4. De angst voor publiekrechtelijke schaduwwerking dient voorkomen te worden. Door
alle overheden dient vooraf te worden aangegeven dat gerealiseerde natuur- en
landschapswaarden niet zullen leiden tot nadelige effecten in de toekomst.
5. Het handhavingsaspect dient voldoende aandacht te krijgen. Lokale initiatieven van
provincies, gemeenten, Algemene Inspectiedienst en (milieu)politie hebben geleid
tot succesvolle resultaten in het natuur-, bos- en landschapsbehoud. Gevraagd
wordt aan provincies en gemeenten om deze initiatieven verder uit te bouwen.

4.2.1

Het Ministerie van LNV

1. Met het IPO zullen afspraken gemaakt moeten worden over de voorgestelde model
voor doelrealisatie in het landelijk gebied, waarbij aangesloten kan worden op de
bestaande overlegstructuur en programmeringscyclus van de Dl. Tevens moeten
afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het provinciaal overleg platform
en provinciaal uitvoeringsorgaan en de verantwoordelijkheid daarvan met betrekking tot rijksregelingen.
2. Vooruitlopend op het voorgestelde model voor uitvoering van het NBL-beleid kunnen enkele bottom-up gericht gebiedsgerichte experimenten (zie tekstkader) worden gestart gebaseerd op het eindresultaat van het voorgestelde model voor het
witte gebied. De ervaringen daaruit kunnen worden meegenomen in de afspraken
tussen IPO en LNV.

Intermezzo: gebiedsgericht experiment
Een gebiedsgerichte aanpak waarbij een gebiedsperspectief wordt opgesteld
en een regio-loket voor de uitvoering komt, geeft ruimte voor integratie van sociaal-politieke en culturele doelen. Het biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden, coalities en overlegstructuren. Deze dienen door de
overheid gestimuleerd te worden (procesgelden). Daarmee wordt eveneens
een impuls aan de plattelandsvernieuwing gegeven. In dit licht verdient de uitwerking van een experiment met een volledig integrale gebiedsgerichte aanpak
de volle aandacht. Hierbij valt de natuurdoelallocatie volledig samen met uitwerking van het facetbeleid, waarbij alle relevante actoren tevens hun specifieke wensen kenbaar kunnen maken voor het gebied. De provincie zorgt voor algehele coördinatie en betrekt de relevante partijen in het proces. Het trekkerschap kan echter per gebied verschillen, dit hangt af van het vertrouwen dat
alle partijen stellen aan de trekkende instantie. De Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleidsplannen worden integraal afgewogen in samenspraak met
de betrokken actoren. Daarbij wordt zoveel mogelijk koppeling van functies nagestreefd. Dit leidt tot een voor het gebied nauwkeurig beschreven streefbeeld
met doelstellingenniveaus en een meerjarenprogramma dat getekend wordt
door alle partijen Tot deze overeenkomst behoort tevens het zoveel mogelijk
onderbrengen van de diverse rijks , provinciale, Europese, gemeentelijke middelen in een uitvoeringsfonds. Dit kan het Nationaal Groenfonds zijn. Met uitvoering wordt met eerder begonnen dan dat alle partijen tot overeenstemming
zijn gekomen. Via het Groenfonds kunnen eventueel additionele middelen aangetrokken worden gedurende de uitvoeringsperiode. Afspraken dienen te worden gemaakt over handhaving en uitvoering en sancties bij "contractbreuk".

Met uitzondering van de rijksdoelen die betrekking hebben op de doorwerking naar het
MWR-beleid en de algemene natuur- en landschapswaarden dienen voor de overige
rijksdoelen doelpakketten te worden ontwikkeld waardoor deze kunnen worden meegenomen in het stelsel van outputsturing. Waar mogelijk dienen doelen samengevoegd
te worden of, als blijkt dat de huidige doelen niet operationeel zijn te maken, geschrapt
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dan wel beter geformuleerd. Een eerste verkenning leidt tot de constatering dat biodiversiteit geen aparte doelformulering vraagt, maar een aanduiding is voor maximale
diversiteit in organismen, levensgemeenschappen en ecosystemen, gebaseerd op
ecologische duurzaamheid. Biodiversiteit kan derhalve geformuleerd worden vanuit de
afzonderlijke NBL-doelen, inclusief de regionale uitwerking van ANK.
4. Het rijksdoel algemene natuur- en landschapswaarden (karakteristieke waarden per
regio) dient niet verder op rijksniveau ingevuld te worden. De bestaande afspraken op
basis van het SGR en NBP zijn op rijksniveau voldoende. Mede uit het oogpunt van
rechtsgelijkheid is het niet te motiveren dat regionale ANK-waarden apart door het Rijk
gesubsidieerd worden. Via het gedecentraliseerde soortenbeleid kunnen provincies
accenten leggen. Daarnaast zullen specifieke waarden ook vanuit die specifieke provinciale situatie beloond moeten worden. LNV wordt gevraagd mogelijkheden om lokaal maatwerk te kunnen leveren te stimuleren in de vorm van kansrijke koppelingen
van natuur met andere functies. Dit gebeurt ondermeer binnen project 11 van het Programma Beheer, maar ook bestaand gebiedsgericht instrumentarium als WCL, BGM,
ROM en GEBEVE biedt deze mogelijkheden en in de toekomst zal het Stimuleringskader ook aanvullende mogelijkheden bieden. Het Rijk dient tenslotte te faciliteren door
het aanleveren van een instrument aan de hand waarvan trendmeting kan plaatsvinden.
5. Als knelpunt wordt het tekort aan financiële middelen voor de realisatie bepaalde rijksdoelen regelmatig genoemd. Specifiek worden hierbij het soortenbeleid en het landschapsbeleid, met name behoud en herstel van cultuurhistorische en aardkundige
waarden, genoemd.
6. Het ministerie van LNV wordt gevraagd samenwerking via regionale loketten en samenwerkingsverbanden te stimuleren door middelen hiervoor ter beschikking te stellen
in het Stimuleringskader en voor het opstellen van Landschapsbeleidsplannen door
gemeenten. Bedoelde samenwerkingsverbanden zullen in staat zijn om kwalitatief
hoogwaardige natuur, bos en landschap te kunnen realiseren. Individuele particulieren
zijn veelal niet in staat om te voldoen aan de randvoorwaarden ten aanzien van duurzaamheid en schaal, die behoren bij een bepaald type natuur. Samenwerkingsverbanden zijn hiertoe beter in staat, waarbij de mogelijkheid moet worden geboden om op
basis van een langdurig contract zowel een rol te spelen in het zogenaamde overgangs- als eindbeheer behorend bij het gewenste natuurdoeltype.
7. Het ministerie van LNV wordt gevraagd middelen ter beschikking te stellen voor het
opstellen van bedrijfsnatuurplannen. Mogelijk is dit te koppelen aan de herziening van
het instrumentarium, waarbij deze plannen hiervan onderdeel uit kunnen gaan maken.
Bedrijfsnatuurplannen zijn ook een probaat middel om zowel de agrariër alsook de overheid inzage te geven in wat een agrarisch ondernemer binnen zijn bedrijfsvoering kan en
wil betekenen voor de te realiseren natuur-, bos- en landschapsdoelen. Eventueel kunnen deze plannen geaggregeerd worden op gebiedsniveau.
8. Het concretiseren van het na te streven natuurdoeltype is een politieke verantwoordelijkheid van de provincies. Zeer wel voorstelbaar is het dat, in geval er in de regio stevig
wordt gereageerd op de overheidsvoorstellen, een provincie genegen is om de gestelde
Rijksdoelen enigszins bij te stellen. Dit probleem dient zorgvuldig te worden gehanteerd,
aangezien het draagvlak voor het natuurbeleid niet vergroot mag worden ten koste van
de kwaliteit van de uiteindelijk gerealiseerde natuur. Dit vraagt van het Rijk een helder
toetsingskader, waarbij voldoende ruimte wordt geboden voor maatwerk door de provincies.
9. Het ministerie van LNV wordt gevraagd een faciliterende bijdrage te leveren aan de
natuur in en om de stad door middelen beschikbaar te stellen voor landschapsbeleidsplannen; onderzoek te stimuleren naar de relatie tussen ecologie en economie, door
koppeling van natuur aan andere functies en omgekeerd, in de stadsrand en het landelijk gebied en financieel bij te dragen in de uitvoering van voorbeeldprojecten waarbij
natuurfuncties gekoppeld worden aan niet landbouwfuncties (zie project 11 Programma Beheer).
10. De waterschappen dienen een actieve rol te krijgen bij het beheer van natuur, bos en
landschap. Via de Wet op de waterhuishouding kunnen hiervoor eisen gesteld worden
aan het Waterbeheersplan. Ook wordt gevraagd bij de opstelling van de Vierde Nota
LNV / Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-rollen-en-verantwoordelijkheden.doc

pagina 32

PROGRAMMA BEHEER

Waterhuishouding nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vergroting van de rol van
waterschappen.

4.2.2

Provincies

1. Met het IPO moeten afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het provinciaal overleg platform en provinciaal orgaan dat gericht is op ondersteuning van de
uitvoering en de verantwoordelijkheid daarvan met betrekking tot rijksregelingen.
Beide organen vormen als het ware het scharnierpunt tussen de top-down en bottom-up processen. In deze organen dienen naast de overheden ook alle relevante
maatschappelijke doelgroepen te zijn vertegenwoordigd. Hier worden de plannen
besproken die zowel via de top-down als bottom-up lijn worden opgesteld. Daarnaast zorgt het uitvoeringsorgaan voor een adequate en evenwichtige uitvoering
van de plannen.
2. Het is gewenst dat provincies bij hun uitwerking van de algemene natuurkwaliteit
een goede koppeling leggen tussen de milieu- en waternormen voor het witte gebied. Op deze wijze kan ook een goede koppeling met het daarbij behorende instrumentarium gemaakt worden. Nu reeds worden veel natuurdoelen via het milieuen waterbeleid gerealiseerd.
3. In algemene zin is het noodzakelijk dat sectorale (gebiedsgerichte) plannen afgestemd zijn en worden op het milieu-, water- en ruimtelijke ordeningsbeleid en vice
versa. Daarbij dient ook vooraf helderheid gegeven te worden over de status van
deze plannen.
4. Nederland is dooraderd met een omvangrijke droge en natte infrastructuur van
(spoor)wegen en waterlopen, die geschikt (te maken) is voor ecologische verbindingszones. Provincies zouden bij de regionale uitwerking van hun NBL-beleid de
beherende organisaties vroegtijdig in hun planvorming moeten betrekken en eventueel overeenkomsten af sluiten voor de uitvoering van beheersmaatregelen (wie
doet wat en met welke middelen).
5. Met gemeenten moeten heldere afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de natuur om de stad. In de stad is dit een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook de rol van het bestemmingsplan buitengebied hierbij dient hierbij betrokken te worden.

4.2.3

Gemeenten

1. Gemeenten moeten natuur in en om de stad (NIOS) als zelfstandig onderdeel van
het gemeentelijk beleid beschouwen. NIOS dient als gelijkwaardige sector gezien te
worden als de andere maatschappelijke sectoren, zoals welzijn en onderwijs. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeente hun primaire verantwoordelijkheid voor natuur in de stad waarmaken. Bij natuur om de stad en in het landelijk gebied is een
relatie met andere gebiedsgerichte beleidsuitwerkingen waarbij andere functies een
rol spelen. Dat betekent voor de gemeente dat natuur onderdeel uitmaakt van de
integrale afweging bij het (her)inrichten van gebieden. De aanwezige natuur moet
de basis vormen voor de verdere ontwikkeling bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Gemeenten wordt gevraagd bij hun discussie over kerntaken en de herziening van hun bestemmingsplannen buitengebied hiermee rekening
te houden. Daarnaast dienen zij structureel menskracht
(gemeentelijk
"groencoördinator") en financiële middelen beschikbaar te hebben om aandacht
aan NIOS te kunnen besteden. Aan het VNG, IPO en LNV wordt gevraagd nader
afspraken te maken over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de NIOS.
2. De rol van gemeenten bij de toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied
(plattelandsvernieuwing) wordt nog onderschat. De VNG dient te onderzoeken hoe
deze rol verder versterkt kan worden.
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3. Gemeenten wordt gevraagd een basisplan voor al haar groen, zowel binnen als
buiten de stad op te stellen (samenvoegen van structuurplannen en groenstructuurplannen). Dit plan geeft een toekomstvisie met betrekking tot de functies van
het gebied, zoals landbouw, bos, natuur, recreatie, infrastructuur, woningbouw en
industrie. Het plan vormt het raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen waarin de
zonering van functies zijn aangegeven. Hiermee kan tevens beter worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen als bedoeld onder 2.
4. Bestemmingsplannen buitengebied zijn vaak verouderd of star van opzet. Bij de
herziening ervan dient meer ruimte gegeven te worden aan NIOS. De gemeente
heeft hier te maken met de rechten van de individuele burger. Speciale aandacht in
het bestemmingsplan moet het verwevingsaspect van rood (bebouwing) en groen
krijgen en de financiële mogelijkheden die rood kan opleveren voor groen. De VNG
wordt gevraagd dit onderwerp nader uit te werken en onder de aandacht van de
gemeenten te brengen. Daarbij dient ook de uitwerking van het gemeentelijk compensatiebeginsel betrokken te worden.
5. Voor de uitwerking van het natuur en landschapsbeleid op operationeel niveau blijft
de opstelling van landschapsbeleidsplannen noodzakelijk. Deze dienen dan wel
voorzien te zijn van een duidelijke uitvoeringsparagraaf en voor de uitvoering ervan
dienen menskracht (gemeentelijk coördinator) en financiële middelen beschikbaar
te zijn. Uitvoering van projecten, met name via een structureel beschikbare financieringsbron, dragen in positieve zin bij aan de verbetering van de werkgelegenheid. Gemeenten dienen derhalve structureel (via een meerjarenbegroting) geldmiddelen te reserveren voor de NIOS. Daarbij zijn meerdere uitwerkingen mogelijk,
bijvoorbeeld een groenfonds instellen, heffingen via de Onroerend Zaakbelasting of
Toeristenbelasting of anderszins.
6. Voor het creëren en handhaven van een breed draagvlak is educatie permanent
van groot belang. De aandacht dient daarbij meer gericht te worden op praktische
activiteiten en niet meer zozeer op vrijblijvende informatie naar de bevolking. Men
moet de mensen in de benen zien te krijgen waardoor ze ook zelf de handen uit de
mouwen laten steken. Hiervoor is een gerichte aandacht voor doelgroepen gewenst. De gemeenten en natuur-, milieu en landschapsbeheerorganisaties wordt
gevraagd hierop sterker in te spelen en dit meer uit te dragen. Het samen opstellen
van een lokaal actieplan van natuurwerkzaamheden kan de eerste aanzet zijn.
7. De samenwerking op lokaal niveau is van essentieel belang bij het behalen van resultaten. Veel initiatieven komen van maatschappelijke organisaties. Deze initiatieven moeten zoveel mogelijk worden ondersteund, meegenomen en meegewogen
bij de uitwerking van de onder 3 tot en met 5 genoemde planuitwerking. Samen met
de (buur)gemeenten kunnen deze organisaties via korte lijnen in praktische zin uitvoering geven aan deze plannen. Gemeenten en lokaal aanwezige natuur- en milieuorganisaties staan hier samen voor aan de lat.

4.2.4

Waterschappen

1. De rol van waterschappen is nog sterk onderbelicht. Ze worden door alle andere
actoren als belangrijke partijen gezien bij de realisatie van NBL-doelen. Om de
waterschappen meer betrekken bij het beheer zijn er, naast een interne heroriëntatie op taken, de volgende acties noodzakelijk:
2. Water moet meer erkend worden als de drager van natuurlijke systemen en natuurlijke verbindingszone. In dat kader is het gewenst dat waterschappen een watersysteemvisie ontwikkelen zowel voor het landelijk gebied als de relatie stadlandelijk gebied. Aan het watersysteem moet op basis van zo'n visie dan ook een
zekere ordenende functie worden toegekend.
3. Waterschappen zouden op basis van hun visie op het watersysteem, niet alleen
verantwoordelijkheid moeten zijn voor het oppervlaktewater, maar ook het grondwater. Deze laatste verantwoordelijkheid ligt nu meestal bij de provincies. Deze
systemen zijn ook van nature niet gescheiden. De Unie van Waterschappen wordt
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gevraagd met het IPO afspraken te maken over een nadere verantwoordelijkheidsverdeling.
4. Via de Wet op de waterhuishouding moet een actieve rol voor beheer van natuur,
bos en landschap bij de waterschappen worden gelegd door hiervoor eisen te stellen aan het Waterbeheersplan.
5. Waterschappen dienen vroegtijdig betrokken te worden bij gebiedsgerichte projecten, zij kunnen daarbij naast inhoudelijke bijdragen mogelijk ook vanuit hun taakopvatting financiële bijdragen verstrekken. In de praktijk zijn hier reeds incidentele
successen geboekt.
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Bijlage 1:

Programma Beheer, projectenoverzicht

Projecten binnen de ecologische hoofdstructuur
Project 1:

Operationalisatie van doelen voor natuur, bos en landschap ten behoeve
van een outputgerichte aansturing van beheer

Project 1a:

Verdere identificatie en verbreding van concrete doelen voor biodiversiteit, algemene natuurkwaliteit en landschap.

Project 2:

Hervorming van het instrumentarium gericht op outputsturing

Project 3:

Experimenten terreinbeherende organisaties

Project 4:

Experimenten particulier beheer

Project 5:

Flexibilisering Begrenzingen Rbon

Project 6:

Resultaatbeloning (beheersgebieden)

Natuur- en landschapsbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur
Project 7:

Rollen en verantwoordelijkheden van overheden en maatschappelijk veld

Project 8:

Verbetering van de kennisinfrastructuur

Project 9:

Het (mede) ecologiseren van subsidies, regelingen en financieringsstromen

Project 10:

Het stimuleren en faciliteren van lokaal/regionaal maatwerk

Project 11:

Kansrijke koppelingsmogeiijkheden voor natuur met niet-agrarische functies in het witte gebied.
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Bijlage 2:

Samenstelling projectgroep 7 'Rollen en verantwoordelijkheden overheden en maatschappelijk
veld'

Fred Alleijn

Landschapsbeheer Nederland

Jos Biemans

Gemeente Emmen

Paul van Erkelens

Waterschap Regge en Dinkel

Henk Havinga

LNV/Directie Landbouw, IKC Landbouw

Robbert Tekke

Provincie Noord-Holland

Henk van Valkenhoef

NCB/LTO Nederland

Theo Meeuwissen (projectleider)

LNV/Directie Noord
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Bijlage 3:

Overzicht rollen en verantwoordelijkheden

Leeswijzer!!
In deze bijlage is een overzicht gemaakt van alle rijksdoelen met betrekking tot natuur,
bos en landschap om inzicht te krijgen in de aard van problemen met betrekking tot rollen
en verantwoordelijkheden. Bij elk rijksdoel zijn betrokken actoren geïnventariseerd (niet
uitputtend). Op basis van informatie uit literatuur en gesprekken met diverse actoren is
vervolgens per rijksdoelstelling een matrix ingevuld waarbij per actor is nagegaan wat zijn
(afgeleide) doelstelling/motivatie is, welke (eigen) regelgeving hij heeft en welke rol hij
speelt bij de uitvoering (onder andere in de regelgeving van andere actoren) en handhaving. Ook als er specifieke organisatorische aandachtspunten zijn genoemd staan deze
vermeld.
Als laatste is per actor een overzicht gemaakt van knelpunten die betrekking hebben op
zijn rol en verantwoordelijkheid bij het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Het betreft hier
zowel individuele meningen als resultaten uit evaluatie-rapporten (bijvoorbeeld weidevogels en regeling LVZ en landschapsbeleidsplannen). Er is in dit overzicht geen selectie
gemaakt! Dit gebeurt in hoofdstuk 2 van het rapport.
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Natuurdoelen voor binnen de EHS

Beleidsdoel

regelgeving

RIJK
realisatie van de EHS
Relatienota
(NBP en SGR, Nota Eco- Natuurontwikkeling
systemen in Nederland,
Aankopen traditioneel natuurterNota Dynamiek en Verrein
nieuwing) d.m.v.:
Landinrichting
•
kerngebieden
Experimenten particulier natuur« begrenzing 200.000
beheer (bijv. in PPS-vorm)
ha Rel.nota 50.000
Natuurbraak (20 jarige, in voorbeha Natuurontwikkereiding)
ling
SBB-jaarbrief/contract
• realisatie van verbin- Bijdrageregeling particuliere NBdingszones
organisaties
Regeling functiebeloning bos en
natuurterrein
EBO-nota
Natuurschoonwet
Boswet
Natuurbeschermingswet en Nationale parken (aanwijzing)
Wet bodembescherming
Jacht, Wildbeheer en Schade
(gedoogovereenkomsten)
Schaapskudden

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Inrichting o.a. via Landinrichting
Beheer door SBB, terreinbeheerders en particulieren
Monitorings- en evaluatieprojecten (programma Gegevensvoorziening, natuurdoeltypenkaart, ed.)

Dl-akkoord
LNV-IPO-convenant
Natuurbeschermingswet
Boswet
Natuurschoonwet
SBB-jaarbrief/contract
Bijdrageregeling NBorganisaties
Regeling Functiebeloning
EBO-nota
Wet op de Ruimtelijke Ordening

(Regionale) beleidsdirecties
Landinrichtingsdienst
Staatsbosbeheer
Dienst LASER

•
•
*
•
•
•
•
•

Provincies komen afspraken verschillend na
Toetsingskader voor natuurdoelen van provincies globaal
Voor verbindingszones zijn geen afspraken over uitvoering
Realisatie EHS gebaseerd op vrijwilligheid
Huidige instrumentarium niet geschikt voor output-sturing
veel verschillende instrumenten voor veel verschillende
doelgroepen (probleem met rechtgelijkheidsbeginsel)
Onvoldoende voorlichting/opleiding naar boer en burger
Biedt onvoldoende beleidsruimte om voldoende maatwerk te leveren voor particuliere initiatieven

PROVINCIE
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

Realisatie provinciale EHS
(of GHS) door begrenzing
en vaststelling natuurdoelen
Provincies willen ook betere aansturingsrelatie met
beheerders
Willen duidelijk regisseursrol hebben

Begrenzing EHS o a via Gebiedsvisies NBL
Verschillende provinciale subsidies gericht op (werking meestal
buiten EHS) gericht op:
•
inspanningsverplichting
•
natuurproduktiebetaling
planologische verankering
(natuurgebieden/basisbeschermi
ng SGR/verbindingszones, etc )
in Streekplan
Compensatiebeginsel
Regeling niet-terreinbeherende
organisaties, onderdeel exploitatie
regionalisatie functiebeloning

opstellen van gebiedsvisies
NBL
Streekplanuitwerkingen
WCL-projecten
GEBEVE-projecten
BGM-projecten
projecten met gebruik van Europese fondsen
ROM plannen van aanpak
Strategische Groenprojecten
Programmering uitvoering
(PMP/IMP)
Projecten soortenbeleid
(uitvoering)
Adviesfunctie milieucoöperaties en andere (agrarische)
samenwerkingsverbanden
Monitoring effecten
Boswet (uitvoering)
Natuurschoonwet (uitvoering)
Natuurbeschermingswet
(uitvoering)
Nationale parken (uitvoering)
Europese fondsen (gebruik)

wettelijke Dl-uitvoeringstaken
via Boswet, Natuurbeschermingswet en
Natuurschoonwet
Compensatiebeginsel
Streekplan (toetsing Bestemmingsplannen buitengebied)
LNV-IPO convenant

•
AID-controle
LASER voert re•
gelingen uit
Provincie voert
•
zelf controle eigen instrumenten
uit
aansturingsrelati •
e dienst LBL
•
"Groen-afdelingen" zijn organisatorisch verschillend ingebed

Veel instrumenten die voor (onderdelen) van natuurdoelen ingezet kunnen worden
Onduidelijke status voor betrokkenen van gebiedsgerichte plannen (gebiedsvisies en gebiedsperspectieven)
Onvoldoende afstemming tussen een provinciaal natuurbeleidsplan met waterhuishoudingsplan, streekplan,
milieubeleidsplan
Doorwerking EHS in gemeentelijk bestemmingsplan
laat te wensen over
politiek belang regionaal bestuurder is in hoge mate
bepalend voor het succes en accenten binnen het natuurbeleid

Afhankelijk van opzet bestemmingsplan: strak keurslijf
waaraan getoetst wordt of
plan met ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen
Via gebiedsgerichte projecten
als ROM, WCL, VINEX, Nationaal park, Strategisch
Groenproject

Aanlegvergunningen
Convenanten (experiment)
Kapvergunningen
Milieuverordeningen

•

Gemeentelijke rol vaak alleen via WRO, legitimatie uitgebreide rol ontbreekt
Doorwerking natuurbeleid in bestemmingsplannen onvoldoende
Groenbelangen zijn meestal ondergeschikt aan sociaaleconomische belangen (kerntakendiscussie) t a v .
"groen"
Geen of onvoldoende financiële middelen
Zien door alle (gebiedsgerichte) beleidsplannen de bomen in het bos niet meer
Handhaving/naleving bestemmingsplan onvoldoende
Ecologische kennis onvoldoende
Scheiding EHS witte gebied niet relevant

GEMEENTE
Wil eigen gezicht geven
Bestemmingsplan buitengebied
aan gemeentelijk natuurGemeentelijk natuurbeleidsplan
Landschapsbeleidsplan
beleid.
Wordt vooral bepaald door
hun rol als belangenbehartiger (natuur staat veelal
ten dienste van)

knelpunt

•
•

•
•
•
•
•

WATERSCHAP
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PROGRAMMA BEHEER

Beleidsdoel

regelgeving

Willen primair tegemoetko- Waterschapswet
Wet op Waterhuishouding
men aan wensen van
grondgebruikers
Dienen daarbij zowel economische als ecologische
belangen, voeren waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer(3e Nota WHH,
NBP)

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Via integraal waterbeheerprojecten (o.a. GEBEVE-projecten)
natuurontwikkelingsprojecten
op eigen gronden langs watergangen (verbindingszones)
Waterbeheersplan

Waterschapswet (o.a. beregeningsverbod)
Keuren
Wet verontreiniging oppervlaktewater

Tendens naar
grotere waterschappen met
grotere stroomgebieden
(all-in-waterschappen gericht
op kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer)

•

•

•
•

•

•
STAATSBOSBEHEER,
NATUURMONUMENTEN
EN PROV. LANDSCHAPPEN
SBB voert rijksbeleid uit
Nat.mon., WNF en Prov.
Landschappen hebben
daarnaast eigen doelstellingen (bijv. NL. 2x zo
mooi), waarbij vaak samenwerking met organisaties als ANWB, waterwinbedrijven, ontgronders
wordt gezocht.
SBNL/FEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT
bevorderen van beheer
door particulieren

Geen

n.v.t.

n.v.t.
SBB via jaarbrief/-contract
Nat.mon., WNF en Prov. landschappen voeren hun beheersplannen uit. Deels zijn
dit plannen die gemaakt zijn
t b.v. de beheersbijdrage van
het rijk, deels plannen voor
gebieden waar eigen middelen zijn ingezet (vb. Goudplevier)

voorbeeldterreinbeheer
demo-projecten
advisering/bemiddeling

n.v.t.

M.u.v. SBB zijn
•
deze organisaties
sterk afhankelijk
van donaties,
sponsoren en le- •
denaantallen
•
•

•
•

•
•
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Rol ten aanzien van natuurtaken wordt nog verschillend
opgevat, dienen al vroeg bij planvorming van andere
functies aan tafel te zitten
Belang van het water als systeemdrager en natuurlijke
verbindingszone nog onvoldoende erkend ook binnen
waterschappen
Scheiding EHS witte gebied niet relevant
Functieaanduiding in provinciale waterhuishoudingsplannen is onvoldoende uitgewerkt en onvoldoende afgestemd met andere (ruimtelijke) planvormen
Planvorming en uitvoering lopen bij Ll-projecten door elkaar heen, commissies willen nog wel eens een andere
koers kiezen dan is vastgesteld
De verantwoordelijkheid t.a.v. het grondwater ligt bij
provincies en oppervlaktewater bij waterschappen

Door het ontbreken van vastgestelde natuurdoelen door
overheden en financiële onafhankelijkheid organisaties
grote mate van autonoom handelen (geldt niet voor het
SBB).
Aansturingsrelatie met provincies niet echt helder
Voelen zich door regelgeving overheden vaak beperkt
in handelen
Zien de ontwikkeling van outputsturing als bedreiging
(geldt niet voor SBB), ombuiging van verwerving richting particulier beheer

Particulier natuurbeheer niet alleen binnen, maar ook
buiten EHS
Agrarisch/particulier natuurbeheer bij uitstek gebiedsgericht in te zetten, via netwerksturing overheid en marktpartijen bij elkaar brengen; samen doelstellingen bepalen en uitwerken, starten bij bedrijfsbeheersplan
Coördinatie gewenst door vereniging voor agrarisch natuurbeheer, eventueel gemeente, provincie of LBL
Kunnen particulieren gewenste kwaliteit en continuïteit
leveren.
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Beleidsdoel
LANDBOUWORGANISATIES (LTO, WLTO,
NLTO.FLTO)
Duurzame landbouw, behoud van inkomen Landbouw als economische (en
ecologische) drager van
het buitengebied
Belangenbehartiging

regelgeving

uitvoering

verordeningen?
Ondersteuning samenwerkingsverbanden agrariërs door belangen te verankeren in regelgeving/afspraken

Hebben zelf geen actieve
taak bij beheer

handhaving

organisatie

knelpunt

Soms koepelorganisatie agrarisch natuurbeheer

•

•
•
•

MILIEUFEDERATIES
Bewaking van regionale
natuur- en landschapskwaliteit
MILIEUCOÖPERATIES,
C.Q. AGRARISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Natuur- en landschapsbeheer als additionele inkomensbron tot Integraal beheer natuurterreinen
Boerenland in boerenhand
Wensen natuurdoelen
mede te bepalen
Imago landbouw

n.v.t.

Actievoeren
Communicatie
Via overleg mobiliseren van
krachten

•

Ondersteunen van natuur als Controle bij agrariërs
nevenprodukt op het individuele bedrijf (waaronder ontwikkeling beheerspakketten, afsluiten contracten, uitbetaling)
Beheer van natuurterreinen

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRARIËRS
behoud en vergroting inko- n.v t.
men
Behoud eigendom
positief imago

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
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Toeleverancier
Onderaannemer

n.v.t.

heeft als individu
contract afgesloten of via organsiatie

Bij belangenbehartiging kunnen individuele belangen in
strijd komen met het collectieve belang; zijn hierdoor in
bepaalde situaties niet in staat de sector te vertegenwoordigen (v.b. Gaasterland).
Vrezen planologische schaduwwerking
Rechtsgelijkheidsprincipe mag bij decentralisatie niet in
het geding komen
(zie verder bij milieucoöperaties)
Zijn in financiële zin vaak afhankelijk van de organisaties waarop zij de meeste kritiek uitoefenen
Vinden te weinig steun bij overheden
Opereren soms te reactief

Continuïteit in financiering, compensatie inkomstenderving
Coördinatie van regelingen (LBL als voorbeeld)
Coördinatie van netwerken (v.b. Landschapsbeheer en
gewestelijke organisaties LTO)
Professionaliteit organisaties
Vrijwilligheid is randvoorwaarde
Rol van eind- of toeleverancier/onderaannemer niet duidelijk
Milieuwetgeving beperkt handelen
Geen "sancties" op natuursuccessen (via WRO)
Dubbelrol van provinciale landschapsstichtingen bij beheer
Ontbreken van controlemechnisme
blijft niet steken op het niveau van erfbeplantingen,
weidevogels en het plaatsen van uilenkasten, met andere woorden de kan AN ook ingezet worden voor meer
ambitieuze natuurdoelen

Zie o.a. knelpunten bij landbouworganisaties
organisatie van AN is nog onvoldoende
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Beleidsdoel
BURGERS
Hebben verschillende persoonlijke doelstellingen en
motieven

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

n.v.t.

Ondersteunen grotere NB-organisaties financieel
Zijn lid van lokale/regionale
natuurwerkgroepen
(vrijwilligers)

n.v.t.

zeer diverse organisaties met
eigen doelstellingen.
Soms ondergebracht bij koepelorganisatie (bijv.
(VN)

•
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Scheiding EHS en witte gebied zou mensen verder vervreemden van natuur, omdat natuur een elitair gebeuren zou zijn van de grotere organisaties
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Natuurdoelen voor buiten de EHS (Witte gebied, ca. 1.2 miljoen ha grasland, en 0.7 miljoen ha bouwland)
Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

RIJK
Soortenbeleid (excl.
Ganzen- en weidevogelbeleid)
• (prioritaire) aandachtssoorten
• doelsoorten
Beleid Jacht- en wild beheer

Soortenbeschermingsplannen
NB-wet (hoofdstuk 5, beschermde soorten)
Rode lijsten
Jachtwet
Vogelwet

Door Provincie

Jachtwet
Vogelwet
NB-wet

•
LASER (in opdracht van provincie: afgifte van
•
Jachtwet- en vogelwet-vergunningen)
AID (controle)

Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid tussen
rijk en provincie wie bepaalt voor welke soorten rijksgeld beschikbaar komt
Onduidelijk wie beheersplannen terreinbeherende organisaties op dit punt beoordeelt

PROVINCIE
Geen actief behoud zeldzame soorten Soms koppeling aan gebiedsgericht
beleid

kunnen beschermde leefomgeving aanwijzen (wordt pas geregeld in Flora- en Faunawet)

soortenbeschermingsplannen
jacht- en vogelwetvergunningen (GS tekent nu nog namens minister, wordt aangepast)

NB-wet
Jachtwet
Vogelwet

In het kader van
Dl zijn
"rijksmedewerker
s" overgegaan
naar provincie

•

Nieuwe Flora- en Faunawet ontbreekt nog, waarin meer
verantwoordelijkheid naar provincies gaat
Financiering van soortenbeschermingsplannen nu nog
onduidelijk (straks via BDU)
Rijk bepaalt prioriteiten, provincies hebben weinig
ruimte

Via eigen groenbeheer wordt
soms actief beheer gevoerd
ten behoeve van bepaalde
soorten

Bestemmingsplan buitengebied

Uitvoering van plannen

Provincies beoordelen planMeestal vereninen voor vergunningverlening gingen
Enkele is stichting

•

GEMEENTEN
Geen specifieke doelen

SAMENWERKINGSVERBANDEN (WBE'S,
BOERMARKEN, ETC.)
Biotoopverbetering
Schadebestrijding

Bestemmingsplan buitengebied

Wildbeheerplannen
Schadebestrijdingsplannen

knelpunt

•
•

•
•

•

Zien over het algemeen geen actieve rol voor zichzelf
weggelegd
Ook via het beheer van eigen groen is een actiever rol
gewenst

Er wordt veel van hun gevraagd (samenwerking, groenbeheer), maar er kan steeds minder (beperkingen aan
de jacht)
Als vrijwilligers moeilijk in staat aan de hoge eisen van
de overheden te voldoen (weinig professioneel)

TERREINBEHERENDE
ORGANISATIES
Soorten vaak als boegbeeld voor natuurontwikkelingsprojecten

Beheersplannen

Via natuurontwikkelingsprojecten worden maatregelen
voor soorten getroffen
Uitvoering van beheersplannen

interne kwaliteitscontrole

•

Onvoldoende aandacht voor schadeproblematiek veroorzaakt vanuit natuurterreinen

KNJV
Belangenbehartiging jagers

Interne regelgeving

belangenbehartiging

interne aangelegenheid

•

Voelen zich sterk beknot in jachtmogelijkheden

LNV/ Programma Beheer/15 april 1997
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Beleidsdoel
SBNL
Behoud en ontwikkeling
van natuur met actieve rol
van de mens, waarbij tevens benutting plaats kan
vinden
WERKGROEPEN
Behoud van specifieke
soorten

PARTICULIER
Benutting
bijdrage leveren aan biotoopverbetering en schadebestrijdrng
AGRARIËRS
Gedogen soorten als zij
niet schadelijk of belemmerend zijn voor de bedrijfsvoering
Zie ook particulier

regelgeving

uitvoering

Beheersplannen

Beheert vaak ook met plaatselijke vrijwilligers
hebben eigen voorbeeldprojecten (patrijzenproject)

Jachthuurovereenkomsten

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
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handhaving

organisatie

knelpunt
•

Hebben andere status als de "erkende terreinbeherende organisaties"

Voor hun motivatie is een actieve (financiële) betrokkenheid van rijk en provincie noodzakelijk

inventarisaties/monitoring
uitvoeren van lokale/regionale soortenbeschermingsmaatregelen
(nestkasten ed.)
voorlichting aan publiek

dienen zich te houden aan de Grotendeels vrijwilligerswerk.
jacht- en vogelwet, NB-wet

•

kan in een samenwerkingsverband, danwei individueel
werkzaamheden uitvoeren

dienen zich te houden aan de
jacht- en vogelwet, NB-wet

Zie ook samenwerkingsverbanden

laten activiteiten uitvoeren
voortvloeiend uit rijks- of provinciale soortenbeschermingsplannen, verlenen medewerking
nemen deel aan activiteiten

dienen zich te houden aan de
jacht- en vogelwet, NB-wet

Maken soms deel •
uit van samenwerkingsverband •

kennis van bedreigde soorten en relatie met agrarische
bedrijfsvoering (ongekend maakt onbemind).
zie ook samenwerkingsverbanden
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Beleidsdoel
RIJK
Ganzenbeleid (Nota
ruimte voor ganzen.SGR):
•
kwetsbare ganzen
• niet/minder kwetsbare ganzen
• wilde en/of kleine
zwaan
PROVINCIE
geen specifieke beleidsdoelen voor ganzen
(meestal koppeling met
r.o.-beleid)
SAMENWERKINGSVERBANDEN (WBE'S E.D)
Concentreren van ganzen
en beperken van schade
TERREINBEHERENDE
ORGANISATIES
Geen specifiek doel

regelgeving

uitvoering

Jachtwet
Experimenten met gedoogvergoedingen
Schadevergoedingen via Jachtfonds

handhaving

organisatie

knelpunt

gedoogvergoedingen

Schadeconsulent

*

•

Binnen natuurgebieden is weinig aandacht voor opvang
van ganzen
Jachtfonds wordt mede gevoed uit soortenbeschermingsmiddelen; vergoedingen van ganzenschade gaat
ten koste van andere soortenbeschermingsactiviteiten
(aantal schadeclaims stijgt nog steeds)
Een structurele opvangregeling ontbreekt

•

Doorwerking SGR-gebieden in RO-beleid

•

Streekplannen

Functiezonering, uitwerking
SGR-gebieden in Streekplan
Verlenen van vergunningen
Jacht- en Vogelwet

Ganzenbeheersplan (via convenant LNV met KNJV)

Uitvoeren van het ganzenbeheerplan

•

Natuurgebieden kunnen onvoldoende bij hun plannen
betrokken worden (betreft alleen landbouwgronden)

Beheersplannen

Uitvoering beheersplan

•

Onvoldoende aandacht voor opvang ganzen in natuurgebieden

afsluiten van gedoogovereenkomst of ze krijgen schade
vergoed

•

Zien dit probleem geheel op hen afgewenteld (NB-organisaties doen onvoldoende)

AGRARIËRS
Beperken van schade

LNV / Programma Beheer /15 april 1997
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Jacht- en Vogelwet
Doorwerking in Bestemmingsplannen
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

RIJK
weidevogelbeleid:
• kritische weidevogels
• niet/minder kritische
weidevogels

Vogelwet
Relatienota
Experimenten vliegende hectares, ruime jas

beheer reservaten (SBB)
uitbesteden aan derden (bijv.
Landschapsbeheer Ned; Project weidevogels)

Vogelwet

organisatie

knelpunt
•
•

•
PROVINCIE
Behoud weidevogels en
hun biotopen

Streekplan (zonering)

LANDSCHAPSBEHEER
NEDERLAND (LN) EN
PROV. STICHTINGEN
LANDSCHAPSBEHEER
Behoud van kwaliteit van
regelgeving rond eierrapen en
landelijk gebied door actief nestbescherming, betreden land
onderhoud van landschap van boeren
en natuurwaarden
Behoud van werkgelegenheid

SAMENWERKINGSVERBANDEN: (BIJV. VANELLUS VANELLUS ( W ) EN
BOND VAN FRIESE VOGELBESCHERMINGSWACHTEN (BFWV))
Bescherming weidevogels
en behoud traditie

beschermingsactiviteiten vs. regels voor eierrapen

VOGELBESCHERMING
Bescherming Nederlandse
avifauna en hun biotopen
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Aanwijzing/begrenzing relatienotahectares
financiële bijdrage project
weidevogels
experimenten met natuurproductiebetaling

Platform landelijk gebied
evt. provinciale platforms

mobiliseert netwerk van vrijwilligers onder leiding van
professionele provinciale coördinatoren
samenwerkingsverband tussen boeren, Vogelbescherming, CLM, provincies en
LNV

Vogelwet
begeleidingscommissie met
alle betrokken partijen bewaakt voortgang

vrijwilligerswerk door leden

Vogelwet
Regeling zoeken en rapen
van kievitseieren

voorlichting en educatie
actievoering
beleidsbeïnvloeding

•
•

Alg. Burgerlijk Wetboek
(betreding land)
Vogelwet

voert projecten
uit, mits gefinancierd door derden; voor weidevogels: LNV
(25%), EG (50%)
en provincies
(25%)

•
•
•
•
»

•
•
•
deelname in begeleiding projecten

•
•

ontwikkelingen in landbouw zijn negatief voor weidevogels; houding van boeren wel positief
inzet van vliegende hectares in relatie tot natuurdoelstelling. Verschuiving van prioriteiten door de provincies
van binnen naar buiten de EHS ("makkelijk realiseerbare natuur")
afspraken over witte gebieden (+ financiën) zijn onduidelijk
Willen ruime inzet van vliegende hectares, mogelijkheden daartoe ontbreken
financiering voor activiteiten in witte gebieden ontbreekt

financiële continuïteit
onduidelijkheid over (financiële) verantwoordelijkheid
voor witte gebieden
regelgeving en controverses rond eierzoeken
wens om verschil te maken tussen witte gebieden en
EHS (voor organisatie vrijwilligers niet relevant)
Samenwerking met W . en BFVW is beperkt

Willen af van de schriftelijke verklaring van de grondgebruikers (alleen in Friesland)
(geen overheidssubsidiestromen)
contact met overheid alleen over conflicten / regelingen
Vindt dat eieren niet geraapt mogen worden
Terreinbeherende organisaties houden bij hun beheersen inrichtingsplannen (bij natuurontwikkelingsprojecten)
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

tijdelijke coördinator voor weidevogels
aandacht via ledenblad en vogelwerkgroepen,
project LN
aandacht via tv
programma's
TERREINBEHEERDERS
Duurzaam beheer van
bos- en natuurterrein.

AGRARIËRS
inkomen halen uit bedrijf

onvoldoende rekening met weidevogels.

Beheersplannen

Uitvoering van hun beheersplannen
Actief weidevogelbeheer in
aangewezen reservaten

veelal deelnemer
in provinciale
overlegplatforms

•
•
•

weidevogelbeheer veelal kostbaar en arbeidsintensief
niet altijd afzet voor materiaal (gras) uit reservaten
weidevogelbeheer is vaak conflicterend met andere natuurdoelstellingen

relatienota
(beheersovereenkomst geeft beperkingen in bedrijfsvoering met
financiële compensatie)
beperkingen in bestemmingsplannen

samenwerking met vrijwilliVogelwet
gers
controle beheersovereenenkele boeren doen zelf aan
komst
actief beheer (zoeken nesten)
aangepast beheer van grasland met financiële compensatie

samenwerking
met vrijwilligers
overeenkomst
met LBL

•

(is veelal wel bereid om "iets te doen voor weidevogels"; mits het geen tijd/geld kost; houding meestal positief)
tijdgebrek om zelf actief bezig te zijn
gunstig weidevogelbiotoop staat haaks op efficiënt
graslandbeheer
overeenkomsten betekent je langere tijd binden met beperkingen en veel rompslomp
strijdigheden in enerzijds beschermingsmaatregelen
voor weidevogels en anderzijds jacht- en wildbeheer
(kraaien/roeken vreten de beschermde nesten leeg)

•
•
•
•
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Beleidsdoel
RIJK
Bijzondere natuur- en
landschapswaarden buiten de EHS:
• kwetsbare en/of bedreigde soorten en
habitats daarvan
en (zie Nota Landschap):
•
bijzondere aardkundige waarden
•
cultuurhistorische
waarden
•
belevingswaarden

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Deze landschapsdoelstellingen zijn met het uitkomen van het Structuurschema Groene Ruimte komen te vervallen. Zit verwerkt in de
andere landschapsdoelstellingen
Natuurdoelstelling nog controleren
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Landinrichting
Randstadgroenstructuur
PPS constructies
Natuurbraak
Stimulering bos op
landbouwgronden
Landschapsverzorgingsbijdrage
Subsidie landschapsplannen
Jacht, wildbeheer en schade
(gedooggo vereenkomsten)
WCL,
Bijdrage aan provinciale
stichtingenlandschapsbeheer
Nationaal landschapspatroon
Boswet
Natuurschoonwet
Functiebeloning
NB-wet
Relatienota (10%
buffergebied)

Staatsbosbeheer

Dl akkoord
Boswet
Natuurschoonwet
NB-wet

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

RIJK
Algemene natuur- en
landschapswaarden
(karakteristieke
waarden per regio)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Provincies hebben dit doel beperkt uitgewerkt in
beleidsnota's (streekplan, gebiedsvisies e.d.)
Geen duidelijke afspraken invulling beleid/uitvoerig
gemaakt tussen rijk, provincies en andere actoren
Toetsingskader ontbreekt vaak nog
Huidige instrumentarium niet geschikt voor
outputsturing
Weinig monitoring van algemene natuur- en
landschapskwaliteit

Stimuleringsrol (zoals vermeld in NBP) rijk niet
helder, weinig inzicht in wat Rijk doet
Weinig ondersteunende middelen: financieel en
alternatieve beloningsmogelijkheden door starre
regelgeving
Weinig vernieuwend, ondersteunend en/of op
praktijkgericht onderzoek
Sectorale benadering
Doel denken versus functie denken (is output
sturing voor wit gebied altijd wel mogelijk ?)
onderwijs (b.v. agrarisch onderwijs
Aanpak vaak theoretisch in plaats van pragmatisch
Reactief

PROVINCIE
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

(Deels) uitgewerkt in
provinciale nota's
natuur en landschap

Verschillende provinciale
subsidies gericht op:
* aanleg/beheer
landschapselementen
(vergelijkbaar met ROL/RAL)
* ondersteuning
(voorbeeld)projecten
* (experimentele regelingen)
agrarisch natuurbeheer
* NME
Streekplan
Waterhuishoudingsplan
Milieubeleidsplan
Ontgrondingen
Compensatiebeginsel

Gebiedsgericht
beleid
Streekplan uitwerkingen
WCL-projecten
ROM-projecten
BGM-projecten
GEBEVE-projecten
Strategische
groenprojecten
PMP/IMP
Stimuleringsbeleid
/doelgroepenbeleid
Vinex
Ontsnipperingsmaatregelen
/soortenbeleid
(experimenten) Agrarisch
natuurbeheer
Natuurschoonwet
Bos wet
Europese fondsen

Controle eigen
instrumenten

Soms deels zelf
uitvoerend via
eigen
uitvoeringsdien
sten

•

Is afgesproken met rijk
dat provincie beleid ten
aanzien van algemene
natuur- en
landschapswaarden zal
uitwerken

Toetsing
bestemmingsplannen
waterbeheerplannen
peilbesiuiten
Uitvoeringstaken in kader
Dl (Boswet,
Natuurschoonwet)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen duidelijke afspraken met rijk en andere
actoren
Weinig kennis ten aanzien van algemene
natuurkwaliteit bij (deel) gemeenten.
waterschappen etc. (zowel ten aanzien van
inrichting, beheer als instrumenten).
Nog beperkte doorwerking in strategische
provinciale plannen
Doorwerking in beleids- en beheersplannen andere
overheden
Afrekening op resultaat lastig / niet van toepassing
Onvoldoende financiële middelen (continuïteit)
Wat moet aan natuurwaarden betaald worden,
wat niet
Weinig bekend over maatwerk (leerervaringen)
Normatief/juridisch instrumentarium om als
provincie maatwerk te leveren ontbreekt deels nog
Handhaving bestemmingsplan buitengebied

Vaak niet duidelijk wat provincie precies wil/ doet > doelen en rolverdeling niet duidelijk
Weinig stimulerend instrumentarium / middelen
Rol, ambities en draagvlak bij provincies variëren
sterk
Vaak wel bijdrage in aanleg niet in beheer van
natuur/landschap
Sectorale benadering
Weinig aandacht / middelen voor regionaal groen
Gebiedsgerichtbeleid nog beperkt ontwikkeld, vaak
geen maatwerk
Onderscheid wit/ EHS niet relevant
Geen duidelijk loket
Geen verplichtend karakter zoals bij milieubeleid

GEMEENTEN
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Geven invulling aan
natuur waarden/landsch
apswaarden in
gemeentelijk
groen/natuurbeleid.
Belangrijkste doel is
creëren van een
aangename
leefomgeving

Gemeentelijk
Groenbeleids/structuurplan
Bestemmingsplan buitengebied
Deels via gebiedsgerichte
projecten (ROM, WCL, VINEX,
strategische groenprojecten)
Landschapsbeleidsplannen
Milieubeleidsplan

Meestal uitgevoerd in
kader van groenbeheer

Kapverordeningen
Milieuverordeningen
Aanleg vergunningen

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

•

•
•
•
•

niet altijd bewust van rol ten aanzien van
algemene natuur- en landschapswaarden
groenbelang meestal ondergeschikt aan sociaal- /
economische belangen
laag op de politieke agenda
weinig kennis ten aanzien van algemene natuuren landschapswaarden (inhoudelijk, procedureel,
organisatorisch)
gebrek aan praktijkervaring
geen of weinig financiële middelen (standaard
bezuinigingspost)
Weinig aandacht / middelen voor regionaal groen
instrumentarium om natuurvriendelijke beheer bij
andere beheerders te realiseren
verschil EHS/wit niet relevant
idem voor natuur / landschap
leerervaringen elders weinig bekend
mogelijkheden / doorwerking bestemmingsplan

•
•
•
•

gemeente ondersteunt weinig lokale initiatieven
weinig draagvlak
betrokkenheid burgers
afwachtend

•
•

Wettelijke basis ontbreekt
Daardoor wordt rol ten aanzien van natuurtaken
verschillend opgevat
Geen duidelijke afspraken over 'eigentijdse rol' van
waterschappen, sterk bepaald door grondeigenaren
en gebruikers
Weinig kennis (inrichting, beheer, instrumenten)
Onderscheid EHS/wit gebied minder relevant,
richten zich vooral op EHS

•
•
•

•
•
•
•

WATERSCHAPPEN
Primair staat
waterkwaliteit- en
kwantiteitsbeheer.
Natuur wordt
meegenomen in kader
van integraal
waterbeheer.

Waterschapswet
Wet op waterhuishouding
Provinciale
Waterhuishoudingsplannen
Waterbeheersplannen
Soms ecologische structuur
voor waterschapsgebied

Beheer en inrichting eigen
gronden
Wegenbeheer
Projecten integraal
waterbeheer

Keuren
Waterschapswet
Wet verontreiniging
Oppervlaktewater

•

•
•

•
•
•
•
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Niet duidelijk wat hun rol is
Draagvlak / aandacht natuur bij deel gering
Scheiding waterkwantiteit en kwaliteitsbeheerders
Wie verantwoordelijk is voor de stad niet
inzichtelijk
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

n.v.t.

Deel werkt actief aan
beheer (door vrijwilligers)
(LN, IVN)

handhaving

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

INTERMEDIAIRE
(NATUURBESCHERMIN
G) ORGANISATIES
Landschapsbeheer
Nederland en
provinciale
landschappen, SBNL,
IVN en verschillende
soortsgerichte
organisaties zoals
vlinderstichting,
vogelbescherming etc.
hebben doelen die zich
(deels) richten op
algemene natuur- en
landschapswaarden.

•
•
•

geringe strategische keuzen
geringe (financiële) middelen
gebrek aan visie

•
•
•
•

rol Landschapsbeheer Nederland niet altijd duidelijk
imago en professionaliteit van de organisaties
kennis van beleid
diversiteit in organisaties

Subsidies (LN) voor
plannen en beheer
Deel geeft educatie/
voorlichting en adviezen

RECREATIESCHAPPEN
Doelstelling gericht op
recreatie. Daarnaast
meestal doelstelling
gericht op landschap
en natuur

Beleids-/beheersplan

Beheer en inrichting van
eigen gronden

•
•

geringe kennis
draagvlak

Ondersteuning
samenwerkingsverbanden
agrariërs door afspraken en
regelgeving

geen actieve taak

•
•
•

verschil individuele/collectieve belang
vrezen planologische schaduwwerking
rechtsgelijkheid

•

kennis ten aanzien van algemene natuurwaarden /
agrarisch natuurbeheer
imago

LANDBOUWORGANIS
ATIES
Duurzame landbouw
Behoud inkomen
Belangenbehartiging

•
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Mede ontwikkelen van
regelgeving/beheerspaketten
Soms afsluiten contracten

Ondersteunen individuele
agrariërs

Soms controle

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

AGRARISCHE
SAMENWERKINGSVER
BANDEN/
MILIEUCOÖPERATIES

Natuur- en
landschapsbeheer als
extra inkomstenbron
Imago
Zelf invulling geven
beleid eigen land

•
•
•
•
•
•

Duurzaamheid van natuur
Professionaliteit en kennis van organisaties
Rol niet altijd duidelijk
Controle mechanismen
Wat is basis 'zorgplicht' wat is 'extra'
Vrijwilligheid als randvoorwaarde / draagvlak

•
•
•
•
•

Continuïteit in financiering
Wat men precies als 'natuur -produkt' wil (doel)
coördinatie regelgeving / netwerk
flexibiliteit regelgeving
geen sancties in kader WRO

AGRARIËRS

Behoud en vergroting
inkomen
Behoud eigendom
Imago verbeteren

Producent van natuur (als
nevenprodukt)

zie verenigingen en coöperaties

BURGERS

Verschillende
motivaties:
- bijdragen aan
natuurbehoud
- actief inzetten natuur
en landschap
- behoud/verbeteren
kwaliteit
woonomgeving

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-rollen-en-verantwoordelijkheden doe

- ondersteunen NBorganisaties
- vrijwilliger in
natuur/landschap
werkgroepen
- initiatiefnemer
kleinschalige natuur
projecten

- soms koepel
organisaties
-vrijwilliger in
natuur/landscha
p werkgroepen
- actief in (zelf
opgerichte)
stichtingen/
verenigingen

•
•
•
•
•

lastig te bereiken
goede initiatieven stranden soms in vroeg tijdig
stadium
geringe professionaliteit
lastig in te zetten te betrekken
kwetsbaar
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Organisatie

knelpunt (grijs - top down en wit - bottom-up)

•
•
•
•
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weten vaak niet waar ze naar toe moeten met
initiatief
lastig ondersteuning te vinden (kennis, procedures,
organisatorisch)
weinig gehoor bij gemeenten en andere overheden,
maar ook bij NB-organisaties
scheiding EHS/wit niet relevant
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Bosdoelen uit het Bosbeleidsplan
Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Boswet
Afspraken met Rijkswaterstaat
Landschapsverzorgingsbijdrage
(LVZ)
Landschapsbeleidsplannen (LBP)
Verwerving en inrichting NLP
Landinrichting
WCL,

Aanleg elementen in het kader van landinrichting
Overdracht van elementen
naar particuliere beheerders,
o.a via landinrichting
Opstellen kaderbrief voor
Meerjarenprogramma provincies
toetsing projecten NLP
toetsing WCL-projecten

Boswet
Controle LVZ

Boswet is in kader van Dl naar
provincie gegaan
LVZ/LBP is gedelegeerd aan
Landschapsbeheer Nederland

•

RIJK

Handhaven en uitbreiden van het areaal wegen grensbeplantingen
(incl. landschapselementen < 0.5 ha):
* handhaven areaal
• uitbreiden met 8.000
ha
* stimuleren houtproduktie (360.000 m3)

Zie ook de natuur- en landschapsdoelen

zie ook de natuur- en landschapsdoelen

zie ook de natuur- en landschapsdoelen
RIJKSWATERSTAAT
Landschappelijke aankleding infrastructuur en uitvoering natuur- en landschapsbeleid
PROVINCIES
Instandhouding landschappelijke
(cultuurhistorisch) waardevolle elementen verankerd in Streekplan of
aparte nota t.b.v. natuur
en landschap
GEMEENTEN EN DIVERSE ANDERE ACTOREN

•
•

•
zie ook de natuur- en landschapsdoelen

•

Resultaat is oncontroleerbaar (zie ook evaluatie MJPBosbouw) Niemand monitoord of het gebeurd op verschillende manieren
houtoogstdoelstelling is niet operationeel gemaakt
met Rijkswaterstaat en SBB moet convenant worden
afgesloten voor handhaving bestaande Boswetplichtige
areaal
Zie ook knelpunten bij behoud en versterking Nationaal
Landschapspatroon en behoud en versterking algemene landschapskwaliteit
Vanwege de sterke verwevenheid met het natuur en
landschapsbeleid zijn hiervoor in het Bosbeleidsplan geen nieuwe doelstellingen geformuleerd

zie voor verdere uitwerking diverse natuur en landschapsdoelen!!

zie doelen natuur- en landschapsbeleid
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Boswet

LASER vervult
administratieve
rol

•

RIJK

Duurzame bosinstandhouding:
• instandhouding huidige areaal (335.000
ha)
PROVINCIE
Duurzame bosinstandhouding

GEMEENTEN
Behoud groene leefmilieu

STAATSBOSBEHEER,
NATUURMONUMENTEN,
PROVINCIALE LANDSCHAPPEN, WNF
Duurzame functievervulling bosareaal, waarbij
SBB rijksbeleid uitvoert en
andere organisaties daarnaast eigen doelstellingen
hebben (zie ook binnen
EHS)

Boswet door provincies
Boswet
Natuurschoonwet
Compensatiebeginsel
Functiebeloning
Bijdrage particuliere NB-organisaties

•

geeft uitvoering aan Boswetzaken, Compensatiebeginsel
en Natuurschoonwet
Verbetering toezicht in particuliere bos- en natuurterreinen

Heeft mankracht voor naleving Boswet in dienst

Bestemmingsplan buitengebied
Aanlegvergunningen
Kapverordening

Is zelf kapmeldingsplichtig

Controle vergunningen

n.v.t.

SBB via jaarbrief/-contract.
Natuurmonumenten, WNF en
Prov. landschappen voeren
hun beheersplannen uit.
Deels zijn deze plannen gemaakt voor de beheersbijdrage van het rijk, deels om andere redenen.

n.v.t.

Streekplan
Compensatiebeginsel

BOSGROEPEN
Verbeteren samenwerking
van boseigenaren waardoor bezit in stand kan
worden gehouden
SBNUFEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT
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samenwerking op divers gebied (verkoop hout, aanschaf
plantsoen/EGM/OBN-aanvragen, etc.)

Betreft in Dl
overgedragen
taken

M.u.v. Staatsbosbeheer zijn
deze organisaties sterk afhankelijk van
donaties, sponsoren en ledenaantallen

•
*

Door het regelmatig ontbreken van provinciaal bosbeleidskader bestaat de angst dat het Boswet-instrument
(ten onrechte) ingezet wordt t.b.v. ruimtelijke ordeningsvraagstukken.
Met Rijkswaterstaat en SBB moeten convenanten worden
afgesloten omdat zij niet meldingspiichtig zijn volgens de
Boswet.
Door het ontbreken van een bosbeleid in sommige provincies kan de Boswet als sluitpost gaan dienen
Soms ontbreekt bosbouwkundige kennis

•

Menskracht en kennis ontbreken vaak op het gebied van
Boswet

•

Door het ontbreken van functieaanduidingen (o.a. via natuurdoelen) voor het bestaande bos door overheden en
de financiële onafhankelijkheid organisaties (m.u.v. SBB)
grote mate van zelfstandig handelen.
Aansturingsrelaties met provincies niet echt helder
SBB hoeft geen kapmeldingen te doen, overzicht van wat
verdwijnt of erbij komt lastig te achterhalen
Boswet wordt door andere organisaties als star en belemmerend ervaren voor realisatie van natuur- en landschapsdoelstellingen, Nota Open bos is nog steeds niet
voor alle onderdelen uitgewerkt

•
•
•

•

Rijk stelt onvoldoende middelen beschikbaar voor samenwerking (tientjes-regeling is stopgezet, alternatief is
er nog niet)
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Beleidsdoel

regelgeving

Behoud en ontwikkeling
van natuur met actieve rol
van de mens, waarbij tevens benutting plaats kan
vinden

uitvoering
Beheersplannen
Beheert vaak ook met plaatselijke vrijwilligers
Hebben eigen voorbeeldprojecten

handhaving

organisatie

knelpunt
•

•

•
PARTICULIEREN EN
ANDERE BEHEERDERS
Instandhouding van het
bezit
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Beheer van bos en natuurterrein met of zonder beheersplan
Maken gebruik van functiebeloning en/of Natuurschoonwet

Zijn soms aan- •
gesloten bij een •
samenwerkingsverband

Zijn van mening dat de vergoedingen voor instandhouding en beheer door particulieren in verhouding tot die
van de erkende terreinbeheerders te laag is
(rechtsongelijkheid)
Zijn van mening dat particulieren rninstens zo efficiënt en
kwalitatief goed het beheer van bos en natuurterrein kunnen uitvoeren
Er worden vraagtekens gezet bij de kosten en de kwaliteit
van het beheer door particulieren

Onvoldoende middelen beschikbaar voor beheer
professionaliteit onvoldoende
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Beleidsdoel
RIJK
Behoud/ontwikkeling
gunstig milieu voor bos:
• verbeteren vitaliteit
• terugdringen verzuring
• terugdringen verdroging
PROVINCIE
Terugdringing verzuring/vermesting en verdroging in natuur- en bosgebieden

GEMEENTEN
Behoud groene leefmilieu

STAATSBOSBEHEER,
NATUURMONUMENTEN,
PROVINCIALE LANDSCHAPPEN, WNF
Duurzame functievervulling bosareaal, waarbij
SBB rijksbeleid uitvoert en
andere organisaties daarnaast eigen doelstellingen
hebben (zie ook binnen
EHS)
BOSGROEPEN
Instandhouding bosbezit
door verbetering samenwerking van boseigenaren
BOSSCHAP
Belangenbehartiging van
de bosbouwsector

regelgeving

uitvoering

handhaving

Overlevingsplan Bos en Natuur/Effectgerichte maatregelen
CO2-certificaten
GEBEVE-regeling

organisatie

Jtnelpunt

•
•

Provinciaal Milieubeleidsplan
(vergunningverlening)

geeft uitvoering aan GEBEVE-regeling
ROM-projecten
BGM-projecten
Voorlichting
Bijdrage aan scholingsprogramma's beheerders

Bestemmingsplan buitengebied
Aanlegvergunningen
Kapverordening
Milieuvergunningen

Verleent milieuvergunningen
Voert projecten ter verbetering van bosvitaliteit uit (bijv.
in ROM, EGM/OBN, etc.)

Controle vergunningen

n.v.t.

Voeren projecten in het kader
van OBN en GEBEVE projecten uit

n.v.t.

Milieubeleid is onvoldoende om brongerichte doelstel/ingen te halen.
Middelen voor effectgerichte maatregelen zijn ontoereikend

•

Provincies kennen verschillende criteria toe aan mate
van verdroging van bos en natuurgebieden, hiertoe verschilt ook de aanpak

•

Menskracht en kennis ontbreken vaak op het gebied van
effecten van milieuvervuiling op bosecosystemen
Handhaving regelgeving soms onvoldoende

•

•
•

Aanpak door overheden worden als ontoereikend gezien
Procedures bij OBN/GEBEVE-aanvragen worden als onnodig complex ervaren

Indienen van aanvragen voor
OBN/GEBEVE

Verordeningen

Vooral actief in lobby-sfeer
Reacties op plannen van
overheden

Vindt dat teveel problemen vanuit een collectiviteitsoplossingsgericht denken worden aangepakt.

SBNL/FEDERATIE PARTICULIER GRONDBEZIT
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Beleidsdoel

regelgeving

PARTICULIEREN EN
ANDERE BEHEERDERS
Behoud bezit en derhalve
genoodzaakt tot vermindering milieu-effecten

LNV / Programma Beheer/15 april 1997
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uitvoering

Uitvoering van GEBEVE- en
OBN-projecten

handhaving

organisatie

knelpunt

Bosgroepen
functioneren als
intermediair bij
indiening van
aanvragen

Procedures van aanvragen zijn gecompliceerd
Problematiek is vaak erg complex, zodat er veel werk in zit
voordat het tot een maatregel komt
Is er in alle gevallen sprake van effectgerichte maatregelen of
soms ook "regulier achterstallig onderhoud"
Onvoldoende integrale benadering problematiek en derhalve
daarop gerichte maatregelen
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Beleidsdoel
RIJK
Bevorderen biologische
diversiteit:
•
A-lokaties
•
Inheemse bomen en
struiken

regelgeving

uitvoering

functiebeloning bos en natuurterrein
aankoop traditioneel natuurterrein
t.b.v. SBB of terreinbeherende
NB-organisatie
NB-wet aanwijzing
Boswet

gebruik autochtoon (inheems) AID-controle
plantmateriaal in landinrichtingsprojecten
onderzoek naar A-lokaties en
bronnen van inheemse bomen en struiken

PROVINCIE
Bevorderen biologische di- aankoop traditioneel natuurterrein NB-wet
versiteit en karakteristieke voor terreinbeherende NB-organi- Boswet
satie
landschapswaarden
(deelname in) onderzoek
Streekplan
voorlichting
uitwerking beschermingsmaatregelen in gebiedsvisies
NBL
GEMEENTEN
Bestemmingsplan buitengebied
Behoud kwaliteit groene
via eigen groenbeheer
Kapverordening
leefmilieu
voorlichting
Aanlegvergunning
Milieuvergunningen

STAATSBOSBEHEER
EN TERREINBEHERENDE NB-ORGANISATIES
Behoud natuurlijke diversiteit ecosystemen

beheersplannen en regionale beheersschema's (SBB)

beheersplannen

handhaving

organisatie

knelpunt
•
•
•
•

controle Boswet
jaarverslag LBL (aankoop)

•

•
•

vergunningenstelsel

•
•
•
•
•

jaarcontract
naleving beheersplan

•
•
•

OVERIGE BOSBEHEERDERS
Duurzame instandhouding
bos en bezit

n.v.t.
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beheersplannen (indien aanwezig)

Boswet
Kapverordening
NB-wet
Natuurschoonwet
functiebeloning bos en natuurterrein

Soms verenigd
in Bosgroep of
andere samenwerkingsverband
(boermarke
ed.)

•
•
•

Niet alle A-lokaties zijn beschreven
De bescherming van A-lokaties is onvoldoende gewaarborgd met het huidige instrumentarium
A-lokaties betreffen slechts 1 % van het totale bosareaal,
derhalve zeer kwetsbaar
Restpopulaties inheemse bomen en struiken zeer verspreid en aan diverse bedreigingen blootgesteld
Vanaf 1994 is het fenomeen A-lokatie pas bekend geraakt (uitkomen Bosbeleidsplan). Doorwerking in instrumentarium provincies vindt langzaam plaats.
Spanningsveld goedgekeurd bestemmingsplan en Boswet
Kennis van bosecosystemen

Kennis van bosecosystemen en inheemse bomen en
struiken ontbreekt veelal
Naleving bestemmingsplan is onvoldoende
Bestemmingsplannen vaak verouderd
Landschapsbeleidsplan verouderd of niet aanwezig
Weinig aandacht voor

controle op naleving beheersplannen eigen verantwoordelijkheid organisaties
Specifieke natuurwaarden A-lokaties soms ondergeschikt
gemaakt aan andere natuurbelangen
Kennis van inheemse bomen en struiken

Kennis van bosecosystemen (ook verschil van opvattingen) en inheemse bomen en struiken
Functietoeslag uit functiebeloningstelsel onvoldoende stimulerend
Voelt zich beperkt in (bosbouwkundig) handelen door
bezit van A-lokatie
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

RIJK

Optimale functievervulling:
• recreatiefunctie
• houtproduktiefunctie
• natuurfunctie
• landschapsfunctie

Functiebeloning bos en natuurter- Beheer door SBB
Bosstatistiek
rein
Voorlichting over beheer
Houtoogststatistiek
SBB-jaarbrief/contract
Ondersteuning verbetering
SBB jaarbrief/contract
Bijdrage regeling NB-organisaties marktwerking, stimulering van
Natuurschoonwet
technologische vernieuwing
Projectsubsidies
en scholing, samenwerking
Stimuleringskader
en afstemming in de bedrijfsBosuitbreidingsmiddelen
kolom
bosuitbreiding

•
•

Voorlichting is bij laatste reorganisatie binnen LNV verdwenen
Bosbouwwereld is sterk versnipperd

PROVINCIE

GEMEENTE
Behoud en realisatie
groene leefomgeving

Regionale toeslag op functiebeloning
Streekplan (functieaanduiding)
Bijdrage voor aankoop traditioneel bos en natuurterrein voor
beheer door NB-organisaties

Uitvoering Boswet en Natuur- Controle naleving Boswet en
schoonwet
natuurschoonwet
aanduiding bos met accent
natuur in gebiedsvisies NBL
of in beheers- en inrichtingsplannen van nationale Parken
Subsidies voor bedrijfsplannen en bosuitbreiding
Voorlichting en scholingsprogramma

Bestemmingsplan Buitengebied
Kapverordening
Milieuvergunningen

Beheer van eigen groen

Naleving bestemmingsplan,
kapverordening en milieuvergunningen

•
•

•
•
•

Beschikken over relatief weinig middelen om initiatieven
te ondersteunen
Voor problemen met doorwerking van de natuurdoelen
voor de EHS (functieaccenten bos), zie realisatie EHS

Bosbouwkennis ontbreekt nagenoeg geheel
Bosbedrijf kent geen eigen plaats in gemeentelijk groenbedrijf
groenbeheer vaak sluitstuk in besluitvorming bij belangenafweging

STAATSBOSBEHEER/N
ATUURMONUMENTEN/P
ROV.LANDSCHAPPEN
Duurzaam beheer en ontwikkeling bos en natuurterrein
OVERIGE BEHEERDERS
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

RIJK
Bosuitbreiding:
• verstedelijkt gebied
in Randstad
• verstedelijkt gebied
buiten Randstad
• Landelijk gebied
(natuurontwikkeling
• spontaan bos, landinrichting, Flevoland, Bos op landbouwgronden,
Landgoederen)

Ministerie van VROM (Grote
Groengebieden, Randstadgroenstructuur)
Landinrichting
Stichting Boswachterijen
PPS-bos
Natuurontwikkelingsprojecten
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (bosuitbreiding Flevoland)
Regeling Stimulering Bosuitbreiding en Landbouwgrond

bosaanleg in landinrichtingsprojecten
Kavelruil
Bebossing Flevoland
bosaanleg ter afronding van
boswachterijen

LBL-jaarverslag

organisatie

knelpunt
•

•

•

•

•

PROVINCIE
Landschappelijke inpassing nieuwe bossen

GEMEENTE
Afstemming diverse functies/belangenbehartiging
Creëren groene leefomgeving

Streekplan
Landschapsplan (indien aanwezig, soms geïntegreerd in provinciaal natuurbeleidsplan)
Soms aparte bosnota
Projectsubsidies

bestemmingsplan Buitengebied
Structuurvisie

Locatiebeleid o a. uitgewerkt
in gebiedsvisies NBL
Voorlichting over instrumenten
Begeleiding projecten
projectleider in Randstadprojecten
Projectsubsidies
uitvoering Natuurschoonwet
Bijdrage aan scholingsprogramma's voor potentiële bebossers.

Streekplan

Uitvoeren eigen bosontwikke- bestemmingsplan
lingsprojecten
aanlegvergunningen
Begeleiden van projecten
Planologische beoordeling
bebossingsaanvragen
Participeren in gebiedsgerichte projecten waar bosaanleg onderdeel van uitmaakt

Groningen:
Stuurgroep
Bosontwikkelin
9
Drenthe: Stichting Bosclustering

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Bosaanleg in de Randstad komt maar moeizaam op gang
door ontbreken van bestuurlijke prioriteit en planologische
knelpunten
Taakstellingen voor de Randstad zijn weergegeven in ha
bos, maar in de praktijk worden ook andere functies binnen het bos opgenomen, zodat netto de bosoppervlakte
kleiner is dan de taakstelling
Bos met PPS-constructies concentreert zich vnl. in het
Noorden vanwege de lagere grondkosten aldaar. In de
andere stadsgewesten zijn ook bestuurlijke en ander
budgettaire problemen aan de orde
Planologische bestuurlijke en regeltechnische problemen
belemmeren de bosaanleg door agrariërs (90% wordt in
Noorden gerealiseerd)
Een monitoringssysteem voor bosuitbreiding (zowel t.a.v.
in- als output) ontbreekt
Bestuurlijk lage prioriteit aan bebossing
soms geen eigen bosbeleid aanwezig
Rijkstaakstellingen zijn moeilijk naar en voor de regio vertaalbaar
Soms onvoldoende kennis en capaciteit beschikbaar
Soms onvoldoende eigen sturingsmechanismen om bos
daar te krijgen waar men het wil
"Ja tenzij"-principe van rijk conflicteert met" nee, tenzij"principe dat sommige provincies hanteren

Bosaanleg heeft bestuurlijk soms een lage prioriteit
Rol van de gemeente beperkt zich vaak tot planologische
toetsing en eventueel opheffing planologische beperkingen
Veel bestemmingsplannen bieden weinig ruimte voor dynamische ontwikkelingen in het buitengebied
Landschapsbeleidsplan vaak alleen gericht op behoud,
niet op ontwikkeling, te weinig geïntegreerd met bestemmingsplan

WATERSCHAP
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Komen primair tegemoet
aan wensen van grondgebruikers. Voeren een waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer

Wtareschapswet
Wet op Waterhuishouding

Op experimentele basis zijn
waterschappen betrokken bij
bosaanleg op landbouwgronden (zie exp. Dollard-Zijlvest)

Waterschapswet
Keuren

organisatie knelpunt
•

•
•
STAATSBOSBEHEER,
NATUURMONUMENTEN
EN PROV. LANDSCHAPPEN
Duurzame ontwikkeling en
beheer van bos en natuur

MILIEUFEDERATIES
Bewaking van regionale
natuur- en landschapskwaliteit

Beheersplannen: bosvorming
is een spontaan proces, dus
de taakstellende bosuitbreiding op natuurontwikkelingshectares vragen m.u.v. de
normale inrichtingsmaateregelen geen extra beheer
Uitvoeren van bebossingsprojecten (soms ter compensatie (Boswet) van verwijderd
bos)
Actievoeren
Communicatie
Via overleg mobiliseren van
krachten

•
•
•

Nemen deel
aan formele en
informele
overlegverbanden

•

•
•
•

In het kader van integraal waterbeheerprojecten kan de
relatie met bosaanleg veel beter benut worden
(bufferzones EHS, verbindingszones langs watergangen,
anti-verdrogingsmaatregelen door verhoging grondwaterpeil en bebossing laagstgelegen gronden
Bij bosaanleg blijven de hoge waterschapslasten die op
de landbouwgrond rusten gehandhaafd
Dienen vroeger betrokken te worden bij integrale plannen
in het landelijk gebied (zelf ook actief in zijn)

Deze organisaties kennen geen specifieke taakstellingen
op het gebied van bosuitbreiding
Monitoring van bosuitbreiding ontbreekt
De financieel aantrekkelijke mogelijkheden van bosaanleg door agrariërs ter realisatie van (bufferzones buiten)
de EHS worden onvoldoende benut (eigendomssituatie
komende decennia is vaak het probleem)

tweeslachtig over bosuitbreiding: aantasting kwaliteit
landschap versus substitutie tropisch hardhout en schone
vorm van grondgebruik
Zijn in financiële zin vaak afhankelijk van de organisaties
waarop zij de meeste kritiek uitoefenen
Vinden te weinig steun bij overheden
Opereren soms te reactief, verklaren dit door hun geringe
omvang: "we kunnen niet overal tegelijk zijn"

LANDBOUWORGANISATIES (LTO, WLTO,
NLTO, FLTO)
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Beleidsdoel

regelgeving

Belangenbehartiging van
de landbouw

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt
•

participatie begeleidings- en
stuurgroepen
ondersteuning leden bij bezwarenprocedures
inspraak leveren op overheidplannen

•

•
•

•

SAMENWERKINGSVERBANDEN
(VERENIGING VAN
HOUTTELERS, BOSGROEPEN)
Belangenbehartiging leden, maar ook advisering
van potentiële bebossers

STICHTING FACE
Vastlegging uitstoot van
CO2. Taakstelling van
5.000 bos in Nederland
binnen 25 jaar

Rol van bosgroepen is beperkt, vooral bij beschikbaar
krijgen plantsoen en na bosaanleg
Belangenbehartiging (o.a. via
actieve lobby
Advisering potentiële bebossers
Bestuurlijke convenanten tussen
provincies Drenthe en Groningen
(laatste ook LNV)

Financiële participatie in aanlegkosten bebossingsprojecten

Vereniging van
houttelers is
belangrijke
overlegpartner
voor overheden

Standpunten lopen nogal uiteen, ook in de tijd. Standpunten zijn gericht op een maximale bewegingsvrijheid
van de landbouw (dus eigenlijk geen bos erbij ten koste
van landbouwgrond), hebben voorkeur voor "nee, tenzijprincipe" (regulering)
Duidelijke visie op bebossing van landbouwgronden ontbreekt, deels hangt dit samen met het ontbreken van een
visie op de landbouw
Spanningsveld tussen algemeen landbouwbelang en individueel belang (bebossers zijn "afvallers")
Verwachten van het rijk een duidelijkere sturing gericht
op de maatschappelijke meerwaarde van het bos. Nu
concentreert zich veel nieuw bos in het Noorden
Willen wel naar regulering van bosaanleg, maar dit mag
niet leiden tot planologische schaduwwerking voor zittende agrariërs

•

Vereniging van houttelers zit middenin het interne spanningsveld tussen NLTO en houttelers (maakt onderdeel
uit van NLTO)

•

De contractpartner (meestal agrariër) is pas zeker van
zijn (tot dan onbekende) bijdrage als het hele traject met
alle andere partners is doorlopen
De taakstellende oppervlakten in de convenanten met
Drenthe en Groningen worden moeilijk gehaald

•

PROJECTONTWIKKELAARS
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Beleidsdoel

regelgeving

Realisatie van woningbouwprojecten

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt
•

Door koppeling van groen
aan een woningbouwproject
(ook via landgoed of buitenplaats) kunnen betere prijzen
voor de woningen verkregen
worden

•
•
•
•

AGRARIËRS
Behoud van inkomen en
bezit

Actief:
•
maken gebruik van de regeling SBL
•
sluiten contracten met de
stichting Face af
• voeren bebossingsplannen uit
Passief:
•
hebben hun grond liggen
in beoogde bebossingsgebieden

PARTICULIEREN
Diverse motieven om bos
aan te leggen

Beleidsdoel
RIJK
Duurzaam/efficiënt bosbeheer

Actief: sluiten
zich in NoordNederland aan
bij Vereniging
van houttelers

uitvoering

Actief:
• Kennis ontbreekt van regelgeving, bedrijfseconomische
aspecten, bosbouw, planologie
•
Informatie is erg versnipperd aanwezig
•
Meerdere loketten moeten bezocht worden
• Ondervinden met hun plannen weinig steun bij de
standsorganisaties
Passief:
•
Planologische schaduwwerking op hun grondgebied
•
Prijsopdrijving van hun landbouwgrond als gevolg van
voorgenomen bouwplannen

voeren bebossingsplannen
uit met gebruik making van
ondermeer de regeling SBL

regelgeving

De intentie van rood betaalt groen wordt vaak niet gehaald, of er moet erg veel rood in het groen. Dit kan leiden tot ongewenste vormen van bouwen in het buitengebied
de mogelijkheden van groenregelingen worden nog onvoldoende benut
Groen is bijzaak voor rood
Overheden zijn erg star in regelgeving, maatwerk ontbreekt
Koppeling van rood aan groen maakt grondverkoop onmogelijk (prijsopdrijving)

•
•

handhaving

organisatie

Kennis van bosbouw, regelingen, planologie, bedrijfseconomie, etc. ontbreekt veelal
Meerdere loketten moeten bezocht worden

knelpunt

Deze doelstelling richt zich vooral op de bedrijfseconomische kant van het bosbeheer. Is hier niet nader uitgewerkt. Het duurzaam en
efficiënt beheer van bos en natuur is echter een zeer essentieel aandachtspunt bij de realisatie van het beleid

LNV / Programma Beheer / 1 5 april 1997
eindrapport-rollen-en-verantwoordelijkheden.doc

pagina 69

PROGRAMMA BEHEER

Landschapsdoelen uit de Nota Landschap
Beleidsdoel
RIJK
Behoud en versterking
algemene landschapskwaliteit

regelgeving

uitvoering

Doelsubsidie aan LN t.b.v.:
•
Landschapsverzorgingsbijdrage (NLP; Gebied
Beh./Herstel, WCL, Stedenring Centr. NI.; Landschapsverbeteringsprojecten Peel
en gelderse Vallei)
•
Landschapsbeleidsplan
stelt begroting, beschikking vast.
Betaalt LN per kwartaal.
Ministerie van V&W: samenwerkingsovereenkomst over de ecologische en landschappelijke inpassing van hoofdinfrastructuur

functionele delegatie LVZ en
LBP naar Landschapsbeheer
NI.
Toetst plannen derden aan
aandachtspunten bij planvorming voor 8 landschapstypen
Opstellen van toekomstverkenningen
Verrichten van onderzoek

PROVINCIES
Gebiedsvisies NBL
(Doelallocatie)
Streekplan
(functieaanduiding)

kunnen aanvraag doen voor
LBP
besteden uitvoering LBP uit
aan adviesbureau
wreken aandachtspunten
soms uit in gebiedsgericht
beleid

handhaving

organisatie

knelpunten

Provinciale
stichtingen
landschapsbeheer, advisering LBP's en
gebiedsvisies
zijn gedecentraliseerd
naar provincie.
Taken met betrekking tot landinrichting
(deels) overgedragen aan
LBL

•
•
•
•

•

Bemiddelt voor aanvragers en beslist mee over uitzonderingen en beslist mee over interne instructie LN
Monitoring en evaluatie ontbreken
Controle instandhoudingsplicht beplanting niet geregeld
(rol AID?)
Provincies hebben vaak geen eigen landschapsbeleidskader

Onvoldoende betrokken bij opstellen LBP, voor provinciale toets

•
GEMEENTEN
Willen een eigen invulling
geven aan het landschapsbeleid via
Landschapsbeleidsplanne
n
Bestemmingsplannen Buitengebied

kunnen aanvraag doen voor
LBP
besteden opstellen LBP uit
aan adviesbureau

•

•
•

Landschapsbeleid is zwak ontwikkeld (heeft weinig prioriteit); gemeenten moeten voor uitvoering strategische
koppelingen naar andere functies leggen
Stellen onvoldoende ambtelijke capaciteit vrij voor LBP
Kleine gemeenten moeten meer samenwerken, missen
kennis

LANDSCHAPSBEHEER
NL
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

Richt zich primair op het
landschapsbeheer ten behoeve van de kwaliteit van
het landelijk gebied

maken openstelling LVZ-regeling
bekend
(dienen eenduidige toetsingscriteria op te stellen t b.v. toetsing
vooraf door prov stichtingen)
doen toezeggingen

landelijke spreekbuis
coördinatiepunt
dienen jaarlijks begroting in
voor LVZ en LBP
toetsen LBP aanvragen
toetsen en begeleiden LVZaanvragen aan LBP
geven voorlichting over personele en materiële aspecten
van de LVZ

leveren kwartaalverslagen en
jaarverslag aan LNV
LVZ-controle gedelegeerd
naar Provinciale stichtingen

adviseren aanvragers LVZ en
LBP
doen zelf aanvragen LVZ
voeren beplantingswerk
(LVZ) uit

Controleren LVZ-aanvragen
derden

PROVINCIALE STICHTINGEN
naast invulling geven aan
landschapsbeleid is werkgelegenheid een belangrijke doelstelling

organisatie

knelpunten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PARTICULIEREN
willen mooie en goedkope
beplanting realiseren

LNV/ Programma Beheer/15 april 1997
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doen aanvraag LVZ

•
•

LBP is onvoldoende op uitvoering gericht in subsidievoorwaarden
Uitvoering taken prov. landschapsstichtingen worden niet
gecontroleerd
Controle instandhoudingsplicht beplanting is niet geregeld
LVZ aanvragen worden nu aan LBP of gelijkwaardig plan
getoetst, uit evaluatie wordt voorgesteld om dit aan gebiedsvisies NBL te doen

Adviseren aanvragers LVZ en LBP onvoldoende
doen zelf aanvragen LVZ (dubbele pet)
imagoprobleem
te weinig professioneel
Controle instandhoudingsplicht beplantingen onvoldoende geregeld
Controleren LVZ-aanvragen derden niet overal
Moeten volgens afspraak LVZ uitvoeren, controleren nu
slechts

Vaak onbekend met mogelijkheden van regelingen.
Moeite om individueel aanvrager binnen clusteraanvraag
te komen
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

RIJK
Behoud en versterking
van het Nationaal landschapspatroon
(bestaand en nieuw)

Verwerving en inrichting NLP
Landinrichting
Koppeling met instrumenten natuur- en bosbeleid

Opstellen van kaderbrief voor
Meerjarenprogramma provincies
Toetsing projecten NLP

handhaving

organisatie

knelpunt
•
•

•
•

PROVINCIE
Versterking van eigen
Streekplan
landschapsbeleid (meestal vergunningenstelsel
verweven in Streekplan of ROL/RAL of daarmee vergelijkbaNota natuur en landschap) re provinciale regelingen

GEMEENTEN
Eigen landschapsbeleid,
vastgelegd in bijv. landschapsbeleidsplan

Bestemmingsplan buitengebied

Uitvoeren projecten NLP, gebruik van Europese middelen
en Plattelandsvernieuwing
Toetsing Bestemmingsplannen buitengebied
Aansturing landschapsbeheerstichtingen

Streekplan

Uitvoering projecten (zie ook
LVZ, LBP), ook uit Europese
middelen en Plattelandsvernieuwing

Bestemmingsplan
Vergunningenstelsel

•
•
•

•
•
•

•

WATERSCHAPPEN
J
Landschappelijke inpassing en aankleding "natte
infrastructuur"

Uitvoering Waterbeheersplan

•

•

•

Het NLP wordt onvoldoende uitgewerkt in andere planvormen (bijv. SGP, soms Landinrichting)
Beheerders en andere uitvoerders zijn vaak meer op natuur- dan landschapsdoelen gericht. Dit verschilt per organisatie.
Landschap heeft geen belangenorganisatie
Landschap is teveel een vakdiscussie, beelden zijn niet
overdraagbaar naar de burger, teveel een academische
discussie
Onvoldoende instrumentarium beschikbaar
Onduidelijke rol ten aanzien van het landschapsbeleid,
beleid is onvoldoende uitgewerkt
Middelen voor ROL/RAL zijn bij provinciale regelingen
vaak onherkenbaar geworden of worden ingezet voor andere beleidsdoelen
Onvoldoende menskracht bij de meeste provincies
Tussenlaag van provincie wordt soms als belemmerend
ervaren
Bestemmingsplan buitengebied is meestal te statisch,
hier en daar zijn pogingen om LBP en bestemmingsplan
te koppelen
Grotere steden bruisen vaak van ideeën (m.n. stadslandschappen op regionaal groenniveau), maar het instrumentarium ontbreekt
Rol t.a.v. landschapstaken wordt nog verschillend opgevat, dienen al vroeg bij planvorming van andere functies
aan tafel te zetten
Scheiding generiek (Algemene landschapskwaliteit) en
specifiek (NLP/Behoud en Herstel, etc.) worden niet relevant geacht
Zie verder rol knelpunten bij realisatie EHS

STAATSBOSBEHEER,
NATUURMONUMENTEN
EN PROVINCIALE LANDSCHAPPEN
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Beleidsdoel

regelgeving

Behoud landschapskwaliteit, vooral gericht op behoud cultuurhistorie
(patronen)

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt
•

Uitvoering landschapsvisie
vastgelegd in beheersplannen en SBB regionaal beheersschema
Uitvoeren van herstelprojecten (via o a. WCL en eigen
middelen)

•
•

•
MILIEUFEDERATIES
Bewaking van regionale
landschapskwaliteit

LANDSCHAPSBEHEER
NL
Beheer en onderhoud van
de landschappelijke kwaliteiten (elementen en patronen)
PROVINCIALE LANDSCHAPSSTICHTINGEN
Werkgelegenheid
Beheer en behoud natuuren landschapswaarden
SAMENWERKINGSVERBANDEN
(MILIEUCOÖPERATIES,
PLATTELANDSVROUWEN, KNOTWILGEN ONDERHOUD, ETC)
Verzorging van het landschap t.b.v. de eigen
woonomgeving

•

Actieveren
Communicatie
Via overleg mobiliseren van
krachten

LVZ en LBP (zie algemene landschapskwaliteit)

LVZ en LBP (zie algemene
landschapskwaliteit)

ROL/RAL

Voeren projecten uit

Uitvoeren van projecten
(LVZ, WCL, provinciale potjes, Europese subsidies, e.d.)

Soms eigen statuten

Diverse vormen
(stichtingen,
verenigingen,
werkgroepen)

Doelen t a v . landschapsbeheer en -behoud ontbreken
vaak, inclusief de daarbij behorende financiële beloning.
Soms zijn landschapsbehoudsdoelen in strijd met natuurontwikkelingsdoelen .
Het grote publiek maakt nauwelijks onderscheid tussen
natuur en landschap, Steun van de "achterban" wordt
snel naar "puur natuur" geïnterpreteerd, omdat de beheerders dat zelf belangrijk vinden
Beperkte beheersmiddelen dwingen vaak om concessies
te doen aan landschapsbehoudsdoelen

•

Zijn in financiële zin vaak afhankelijk van de organisaties
waarop zij de meeste kritiek uitoefenen
Vinden te weinig steun bij overheden

•
•
•
•

De wegen in subsidieland zijn vaak ondoorgrondelijk
Geringe professionaliteit
Kennis moeilijk toegankelijk
Planologische schaduwwerking

AGRARIËR
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Beleidsdoel

regelgeving

Verzorging van landschap
op kavelniveau voor eigen
gerief en tegen zo gering
mogelijk kosten

PARTICULIER
Hebben verschillende
doelstellingen en motieven

Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

Uitvoering eigen werkzaamheden
Gedogen van werkzaamheden door anderen
(stichtingen, werkgroepen)

Soms aangesloten bij Milieucoöperatie

•

Ondersteunen landschapsorganisaties
Lid van (vrijwilligers) werkgroepen
Voeren acties voor behoud
Vragen subsidie aan t.b.v.
landschapsonderhoud

Zijn diverse organisaties met
eigen doelstellingen

uitvoering

•
•
•
•
•

handhaving

Wordt vaak verantwoordelijk geacht voor het landschapsbehoud, dus een breder belang dan hijzelf daaraan toekent.
Continuïteit in financiering ontbreekt
Planologische schaduwwerking
Onvoldoende kennis, kennis slecht toegankelijk
Krijgt onvoldoende steun
Wil ruimte behouden voor zijn ondernemerschap

•

organisati
e

Begrijpt het onderscheid tussen Natuur, Bos en Landschap niet, ziet het als een geheel

knelpunt

RIJK
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handhaving

Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

Benutting kansen bij
landschapsvernieuwing:
•
landschappelijke
kwaliteit stedenring
•
landschapsverbeteringsgebieden

n.v t

n.v.t.
Landschappelijke kwaliteit stedenring:
Bevorderen dat met situering, vormgeving en inrichting van bos- en recreatiegebieden aantrekkelijke overgangen tussen stad en landelijk gebied worden gemaakt en in stand gehouden, o.a
door
Randstadgroenstructuur .Toekomstverkenningen
en studies naar ontwikkelingsmogelijkheden voor
natuur en landschap in de stedenring en tenslotte
de Balans Visie Stadslandschappen:
•
Landinrichting
• Experimenten nieuwe buitenplaatsen
•
Proefprojecten
• Onderzoek
•
kennisinfrastructuur
• Kwaliteitsverhoging bestaand groen
• (wordt aangevuld met relatie groene fiscalisering en actualisering VINEX)
Landschapsverbeteringsgebieden:
Gelderse Vallei en Peelgebied
(toekomstverkenningen)

organisati knelpunt
e
n.v.t.

•
•

regionaal groen wordt niet gedekt door rijksinzet
noch door exploitatie van bouwlocaties
bestuurlijke problemen ondanks convenant
(Gelderse Vallei)

PROVINCIE
Gelderse Vallei via studies en Valleicommissie
Oost Brabant Noord Limburg via NUBL
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Beleidsdoel

regelgeving

uitvoering

handhaving

organisatie

knelpunt

RIJK
Behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit:
• behoud openheid
• behoud kleinschaligheid
• behoud cultuurhistorische kenmerken
•
behoud aardwetenschappelijke kenmerken
• behoud gebieden
met kenmerkende
afwisseling en samenhang
•
behoud waardevolle
cultuurgemeenschappen
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