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Voorwoord
“Waarom” is het woord waar alles mee begon. Waarom praten we met z’n
allen over Groen-Blauwe Diensten, waarom willen organisaties hier geld en tijd
in steken, waarom zouden Groen-Blauwe Diensten zoveel aandacht moeten
hebben?
“Daarom” alleen: is dan niet voldoende. En in algemene zin praten over de
waarschijnlijke reden is evenmin toereikend. Het antwoord op de vraag ‘waarom’
moet van de betrokkenen zelf komen. Alleen dan worden de daadwerkelijke
belangen en drijfveren duidelijk en krijg je inzicht in de motivatie vanwaaruit een
persoon of een organisatie werkt en handelt en bepaalde belangen nastreeft.
Vanuit dat inzicht ontstaat begrip en dan worden kansen en bedreigingen
zichtbaar. Kansen kunnen dan benut worden en bedreigingen omgezet in
kansen waardoor er een visie kan ontstaan om balans aan te brengen in
activiteiten.
Ieder mens is op zoek naar balans. Balans in de persoonlijke situatie en balans om
zich heen. Aangezien organisaties niets anders zijn dan een groep mensen die
samenwerken voor een bepaald doel, streven organisaties ook balans na.
Vandaar deze “Visie op balans”.
Het weerspiegelt de visie van verschillende betrokken partijen op hun
doelstellingen en belangen binnen Groen-Blauwe Diensten. Het geeft aan welke
keuzes zij maken om onze samenleving een landschap te kunnen blijven bieden
waarin kernwaarden als wonen, werken en leven in evenwicht zijn.
Door te bundelen en samen te voegen kan iedereen zijn gewicht op de
weegschaal leggen. Kunnen we zien of er een nieuwe balans ontstaat waarin
ieders belang gediend wordt.
In dit project heb ik veel mensen leren kennen die met hart en ziel werken aan
die balans en de ontwikkeling van Groen-Blauwe Diensten. Al die mensen ben
ik dank verschuldigd voor de tijd en aandacht die zij hebben willen besteden
aan dit project. Iedereen was direct bereid mee te werken en dat heb ik als erg
prettig en positief ervaren. De samenwerking met onderzoeksinstituut Alterra is
daarin net zo positief geweest en heeft uiteindelijk geleidt tot dit eindresultaat. Er
is een wereld voor me open gegaan en die heb ik hier geprobeerd te vertalen
voor iedereen die daar belang in stelt.
Hopelijk draagt “Visie op balans” bij aan de ontwikkeling van succesvolle Groene
Diensten en Blauwe Diensten. Draagt het bij aan de ontwikkeling van een
natuurlijk evenwicht tussen landschap, dier en mens en voegt het op die manier
toe aan de persoonlijke balans van elk individu in onze samenleving.
Corney C. Niemeijer
De Bunte Advies
Oele, juni 2006

Inhoud
Voorwoord
1. Inleiding

1

2. Vragers aan het woord

3

3. Aanbieders aan het woord

31

4. Een praktijkvoorbeeld verder uitgewerkt

41

5. Wat kunnen we leren

45

Lijst met gebruikte afkortingen

51

1.1 Waarom dit boekwerk
1.2 Wat bedoelen we met Groen-Blauwe Diensten
1.3 Opzet van onderzoek en boekwerk
Ministerie van LNV
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Drentse Landschap
Zuid-Hollands Landschap
Stichting Natuur en Milieu
LTO Noord
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten

Hoeve Biesland
De Bunte

4.1 Van GBD naar Boeren voor Natuur
4.2 Resultaten en controle
4.3 Overlegstructuren en communicatie
4.4 Stand van zaken van dit moment

5.1 Wat alle partijen willen
5.2 De overheden specifiek
5.3 De waterschappen specifiek
5.4 De natuurbeheerders specifiek
5.5 Boeren voor Natuur specifiek
5.6 Samenwerking en het Nash-evenwicht
5.7 Kritische succesfactoren

1
2
2

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

33
37
41
42
43
44
45
46
46
47
47
48
49

1.

Inleiding

1.1 Waarom dit boekwerk
In de afgelopen jaren is er al veel gesproken en geschreven over Groen-Blauwe
Diensten (GBD). Alleen al op Internet levert de zoekterm “groene diensten”
duizenden hits op en doorklikken levert nog meer informatie op. Een breed scala
aan organisaties heeft zich al bezig gehouden met Groen-Blauwe Diensten, en
menig project heeft uren besteed aan onderzoek, workshops, besprekingen en
discussies. Als je wilt, kun je maanden besteden aan alles wat er over geschreven
is en dan komt er nog dit boekwerk bij. Velen zien dus de mogelijkheden en
kansen van GBD.
Heeft dit boekwerk dan nog een toegevoegde waarde? Voor sommige mensen
misschien niet. Omdat ze niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp of menen dat
zij alles al weten over Groen-Blauwe Diensten. Maar er blijft een groep over die
baat kan hebben bij de beschrijvingen en conclusies van deze noeste arbeid.
We hebben in dit boekwerk op een rij gezet hoe de verschillende participanten
denken over de ontwikkeling en uitvoering van Groen-Blauwe Diensten,
anno 2006. In open gesprekken met 15 verschillende betrokkenen zijn ideeën,
meningen en ervaringen opgetekend. Deze verhalen leren ons doorzien wat
de succesfactoren zijn, maar ook waaraan aandacht besteed moet worden
om GBD succesvol te maken. Bovendien brengen ze in beeld wat de intrinsieke
behoefte is, om in samenwerking Groen-Blauwe Diensten te realiseren. Omdat
dat de basis is voor opzet en voortgang.
De reacties van de diverse respondenten zijn dermate interessant dat besloten
is deze te bundelen in dit boekwerk. Hierin worden de leerervaringen tot nu toe
openbaar gemaakt. Het gaat om reflecties en ideeën van verschillende actoren,
zoals overheden, waterschappen, belangenorganisaties, natuurorganisaties
en boeren. Duidelijk wordt wie wat doet, waarom en vanuit welke visie. Inzicht
daarin kan bijdragen aan het proces van implementatie van groen-blauwe
diensten; concretisering van een proces dat al lang gaande is.
In dit boekwerk is de koppeling gelegd met het pilot-project Boeren voor
Natuur (BvN), om steeds een vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk. Dit
voorbeeldproject illustreert in hoeverre belangen gekoppeld kunnen worden en
wat de mogelijkheden zijn van een geïntegreerde aanpak.
De ‘woordvoerders’ zijn zowel vragers als aanbieder van GBD. Zij spreken vanuit
hun eigen visie en ervaring en koppelen deze aan het praktijkvoorbeeld ‘Boeren
voor Natuur’. Dat geeft, in onze optiek, dit boekje meerwaarde. Of dat voor u
ook geldt, is aan u. In ieder geval wensen we u veel leesplezier toe.
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1.2 Wat bedoelen we met Groen-Blauwe Diensten
In 2002 dook de term “Groene Diensten”voor het eerst op in de
beleidsvoornemens van het Ministerie van LNV. Niet veel later werd daar de term
“Blauwe Diensten”aan toegevoegd. De Raad van het Landelijk Gebied definieert
de diensten als: “activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap,
cultuurhistorie en recreatie die door de grondeigenaar/-gebruiker (veelal boeren)
worden ondernomen, en die niet wettelijk verplicht zijn”.
Groen-Blauwe Diensten spelen in op de maatschappelijke vraag naar een
aantrekkelijk landschap voor recreatie en beleving. De grondeigenaar/-gebruiker
wordt betaald voor het leveren van deze diensten.
1.3 Opzet van onderzoek en boekwerk
Er is gekozen voor persoonlijke interviews met voldoende ruimte voor eigen
inbreng en ideeën van de verschillende ‘woordvoerders’, om zoveel mogelijk
eigen ervaringen aan bod te laten komen. De vraaggesprekken zijn gevoerd
met vertegenwoordigers van 5 verschillende marktpartijen: overheden
(landelijk en regionaal), waterschappen (in dit geval onderscheiden van
‘overheden’ vanwege de specifieke rol als waterbeheerder), natuurorganisaties,
belangenorganisaties en boeren. Een groot aantal van de partijen in dit
boekwerk is betrokken bij de Groene-Diensten-verkenning Boeren voor Natuur in
de Polder van Biesland en op het Landgoed Twickel.
De gesprekken zijn verwerkt in een onderling vergelijkbare opzet en voorgelegd
aan de verschillende partijen en gefiatteerd. Deze gespreksverslagen zijn
integraal opgenomen in dit boekwerk. In hoofdstuk 2 komen de vragers van
Groen-Blauwe Diensten aan het woord. In hoofdstuk 3 komen de aanbieders
(in dit geval boeren) aan het woord. Hoofdstuk 4 beschrijft een voorbeeld
van Groen-Blauwe Diensten uit de praktijk: Boeren voor Natuur. Tenslotte vat
hoofdstuk 5 de leerervaringen samen. In dit hoofdstuk is aandacht voor de
vragen: Waarin kunnen Groen-Blauwe Diensten in opzet en uitvoering worden
verbeterd, wat zijn de kritische succesfactoren en wat kan nog worden
verbeterd?
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2.

Vragers aan het woord

Wanneer het gaat over de vragers van Groene en Blauwe Diensten, dan hebben
we het eigenlijk over de hele maatschappij. Immers de vraag naar natuur, water,
landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid van het landelijk gebied gaat
ons allen aan. In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (2003) wordt dit duidelijk
gesteld: “het landelijk gebied is voor iedereen”.
In onze democratische rechtsstaat is de maatschappij vertegenwoordigd bij
monde van de overheid. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten) zullen als
volksvertegenwoordiging de vragen van de maatschappij moeten formuleren.
Zo ook de vraag naar GBD. Deze vragen zijn onder andere geformuleerd in
beleidsnota’s, rapporten, omgevingsplannen en landschapsontwikkelingsplannen.
Naast de verschillende overheden zijn er ook tal van maatschappelijke
organisaties actief als vrager van GBD. Zij pleiten onder andere voor behoud en
ontwikkeling van natuur en landschap. Daarnaast zijn er natuurbeschermingsorganisaties die zich bezig houden met het instandhouden en beheren van de
groene ruimte. Ook deze organisaties hebben een vraag naar GBD. Op die
manier wordt de ontwikkeling van natuur en landschap in (vaak aangrenzende)
agrarische gebieden mogelijk. Uiteraard zijn er ook wensen van particulieren of
bedrijven, deze hebben we hier echter buiten beschouwing gelaten.
De volgende groepen laten we aan het woord;
Overheden (LNV, provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland)
Waterschappen (Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Groot
Salland en Waterschap Regge en Dinkel)
Maatschappelijke organisaties (Het Drentse Landscha, Het Zuid-Hollands
Landschap en Stichting Natuur en Milieu)
Natuurbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten)
Belangrijkste vragen zijn waarom bovenstaande partijen bezig zijn met de
ontwikkeling van GBD, hoe zij betrokken zijn in de opzet en uitvoering van GBD, of
zij tijd en geld willen steken in GBD en welke rol zij willen nemen in de ontwikkeling
van specifieke GBD.
Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar het pilot-project Boeren voor
Natuur. Hoe staan zij daar tegenover, welk specifiek belang hebben zij daar bij en
welke punten vinden ze positief of negatief.
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‘Voedsel en groen van
internationale klasse’.
Onder dit motto werkt
het Ministerie van LNV
aan veilig, verantwoord
geproduceerd voedsel
en een vitale natuur.
Het platteland moet
economisch gezond blijven met behoud van landschap en cultuur. Haar missie; Groen
ondernemen, innovatieve kracht -Nieuwe paden, vitale natuur -Veilig voedsel, bewuste
keus -Vertrouwd platteland, verrassend perspectief.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Het beheer van natuur en landschap moet extra kansen geboden worden. Via
Programma Beheer (PB) is de Ecologische hoofdstructuur (EHS) afgedekt. Buiten
de EHS zijn de provincies en gemeenten verantwoordelijk. Zij moeten dan ook
een instrument hebben om voor het beheer ervan invloed uit te kunnen oefenen
op natuur en landschap en de financiering daarvan. GBD geeft die kans aan de
provincies, de gemeenten en waterschappen. Maar ook voor het realiseren van
de EHS wordt aan GBD gedacht. PB is niet toereikend; de middelen zijn beperkt
en andere initiatieven kunnen mogelijk niet worden gehonoreerd. Bovendien is
de aankoop van gebieden kostbaar en het beheren evenzo. GBD zouden dan
ook daar een uitkomst bieden om doelstellingen te realiseren.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Ministerie van LNV
Op dit moment is er veel aan het veranderen op het gebied van GBD en/of
PB. PB gaat met ingang van 1 januari 2007 naar de provincies toe. Zij zijn dan
verantwoordelijk voor de uitvoering van Programma Beheer. Het Rijk blijft zich
dan nog focussen op de EHS en de nationale landschappen, breder kijken
moet dan echter ook. De vraag is alleen of dat dan een taak voor het Rijk is
of voor de provincies, gemeentes en andere participanten. Er zal een bredere
ontwikkeling moeten komen met meerdere participanten, ook buiten de EHS,
die haar verantwoordelijkheid neemt voor het beheer van de groene ruimte.
LNV wil daar ook in mee draaien maar ziet meer in de bottum-up gedragen
projecten en minder in de van boven opgelegde projecten.Uiteraard wil LNV
haar verantwoordelijkheid nemen in onder andere de communicatie naar Brussel
toe, het struikelblok voor veel GBD.
Tijd en geld voor GBD van het Ministerie van LNV
Binnen de Rijksprioritaire gebieden heeft LNV duidelijke geldstromen beschikbaar
gesteld voor PB. Daarin ligt ook besloten dat LNV tijd besteedt aan die projecten
en ook altijd de ruimte wil maken om tijd en aandacht te besteden aan nieuwe
voorstellen en projecten. Gezien de veranderingen in de taakverdeling tussen
overheden op gebied van natuur en landschap beleid is het de vraag of LNV
daar nog steeds de aangewezen organisatie voor is of dat de provincies hier de
belangrijkste rol moeten spelen in tijd en in geld.
Binnen de EHS en Nationale Landschappen is het Rijk verantwoordelijk en ligt
de uitvoering bij de provincies. Daarnaast wil LNV haar verantwoordelijkheid
ook nemen in het enthousiasmeren van partijen op het gebied van PB en GBD,
uiteraard samen met provincies.
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De rol van het Ministerie van LNV in GBD
Op dit moment is LNV betrokken bij de opzet van de catalogus groene diensten.
Deze catalogus moet het voor initiatiefnemers eenvoudiger maken om, in
verband met controle op staatssteun, goedkeuring van Brussel te krijgen voor
vergoedingen voor groene diensten. Als deze klaar is is het de vraag of LNV dan
ook klaar is. Er zullen door de jaren heen aanvullingen en vernieuwingen moeten
komen, de vraag is of dat een verantwoordelijkheid voor de provincie is of voor
het Rijk. Hetzelfde geldt voor de controle en uitvoering. Hierbij kan het Rijk niet
zomaar zeggen ik doe dat wel of juist niet. In de aanpassingen, de uitvoering
en de controle zal in goed overleg met de provincies en Brussel de juiste route
moeten worden uitgestippeld.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Binnen BvN wordt een nieuw aspect toegevoegd aan projecten binnen de GBDideeën die vernieuwend is. Het totale systeem wordt binnen het natuurgerichte
component een integraal systeem. Het is daarbij een duurzame opzet en
realisering ten behoeve van natuur, landschap, milieu en water. Dit zou een
ontwikkeling kunnen zijn die op meer plaatsen in Nederland gerealiseerd zou
kunnen worden. Daarom is een pilot zinnig om te kunnen beoordelen of de
praktijk de theorie achterhaald of ondersteund.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Naast de positieve punten die hierboven genoemd zijn geldt evenzo dat het de
vraag is of de vergoedingen op de lange termijn en voor veel meer gebieden
betaalbaar zullen blijken te zijn. Uiteraard kunnen we dat positief inschatten maar
de vraag is hoe het uit pakt.
Richting geïnteresseerde agrariërs zal een deskundige beschikbaar moeten zijn
om hen te informeren.
Daarnaast moet onderzoek plaatsvinden naar welke informatie er allemaal
verstrekt moet worden en hoe dat systematisch op de juiste plek kan komen.
Dan kan daadwerkelijk geleerd worden van deze pilots en een en ander
omgebouwd worden naar GBD. Deze informatie moet dan ook naar de
gemeentes en waterschappen verkocht worden om hen te overtuigen van de
potentie van Boeren voor Natuur.
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De provincie Noord-Brabant behartigt
de belangen van de Brabanders. Of het
nu gaat om het economisch klimaat, de
bereikbaarheid, de bouw van woningen,
bedrijventerreinen, veiligheid, zorg
voor jongeren en ouderen, musea en

podiumkunsten.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
In de reconstructie stelt de provincie Noord-Brabant dat ze aan landschap- en
natuurontwikkeling wil doen, om verloedering te voorkomen. Men wil daarbij
overgangszones creëren van natuurgebieden naar de agrarische gebieden
van Brabant. In het streekplan zijn deze gebieden aangewezen als Groene
Hoofdstructuur en respectievelijk de Agrarische Hoofdstructuur. Als je dan behoud
en ontwikkeling van het landschap wilt zul je ook de functie van het platteland
moeten verbreden. Er moet dan een vitaal platteland ontstaan voor de
samenleving. Een levensvatbare verbrede landbouw met behulp van GBD kan
voorkomen dat er alleen maar industrie, woningen en infrastructuur komen.
Binnen PB is er weinig maatwerk mogelijk in grotere groepen en/of hectares en
weinig gebiedsgerichte aandacht. Ook uit het veld kwam de vraag naar GBD,
de provincie Noord-Brabant wil en zal deze vraag faciliteren (inhoudelijk en
financieel).
Zij hecht daarom veel waarde aan de ontwikkeling van de GBD waarmee
zakelijke afspraken gemaakt kunnen worden met grondgebruikers en -eigenaars,
wat goed controleerbaar is en transparant te organiseren. Voorkomen moet
worden dat het een systeem wordt om boeren te spekken.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met de provincie Noord-Brabant
Als op initiatief vanuit het veld overheden een GBD willen opzetten cq
ontwikkelen wil de provincie daar graag aan meewerken. Bij de invulling van
de vraag naar GBD wil de provincie graag bottum-up werken. Het maakt
daarbij niet uit wie of wat het is. Het kunnen boeren zijn maar ook een aantal
betrokken burgers of een natuurvereniging zonder grond die ten behoeve van de
eigenaren een aantal beheerstaken wil overnemen. De provincie heeft daar een
aantal regiocoördinatoren voor, die per gebied het aanspreekpunt zijn.
Aanvragen zullen altijd moeten passen binnen de gebiedsvisie, die ten behoeve
van de Groen-Blauwe Diensten word opgesteld. Dit voorkomt een versnipperd
onsamenhangend beeld. Voor het beheer van de diensten heeft de provincie
een samenwerking met het Brabantslandschap, de dienst Regelingen en DLG
georganiseerd. Er moeten zakelijke afspraken gemaakt worden met een win-win
situatie voor beide partijen. Evenzo moet het resultaat goed controleerbaar zijn
en moet er passend worden beloond of gesanctioneerd.
Tijd en geld voor GBD van de provincie Noord-Brabant
Als je ziet hoe de provincie de opzet van GBD heeft geregeld is duidelijk dat
er altijd wel tijd beschikbaar is voor GBD, uiteraard via de geëigende wegen.
Eigenlijk geldt hetzelfde voor het financiële deel. De provincie heeft een fors
bedrag opzij gezet om de GBD op te zetten en te financieren. Wat haar betreft
kan de GBD-catalogus ook niet snel genoeg goedgekeurd worden door Brussel
om invulling te geven aan de ambitieuze plannen van de provincie.
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De rol van de provincie Noord-Brabant in GBD
Een actieve rol waarin zij wil faciliteren, initiëren en mee ontwikkelen. Het blijkt
alleen al aan de belangrijke plaats die de provincie Noord-Brabant inneemt in
de ontwikkeling van de GBD-catalogus. De Provincie stelt heel wat manuren
beschikbaar om deze catalogus gerealiseerd te krijgen.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Een specifiek eigen belang bij BvN heeft de provincie niet. De vraag leeft zelfs of
het concept BvN überhaupt wel in te passen is in Noord-Brabant. Landschap en
natuur is in Brabant duidelijk een bijproduct van de hoofdproductie landbouw.
In die opzet past een integraal concept van BvN slechts in een klein aantal
gevallen.
Voor wat betreft de provincie zou BvN als een GBD in de catalogus moeten
worden opgenomen en zo een onderdeel vormen van de totale GBD.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Als duidelijk positief punt van de BvN benadering is de integrale benadering. Het
zijn geen losse stukjes bij elkaar maar een complete gerichte visie. Groot pluspunt
daarbij is dat het ondernemersschap wordt aangeboord om zoveel mogelijk
onderdelen van de landbouw en de natuur complementair te benutten.
Daarnaast is BvN een concept wat er in Nederland nog niet is; daarin is duidelijk
het innovatieve en vernieuwende karakter zichtbaar.
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De provincie Utrecht investeert de komende jaren duurzaam in de Utrechtse samenleving.
Dat doet zij in tien sleutelprojecten, die in samenhang worden ontwikkeld. Onder de naam
Agenda 2010 leveren ze een concrete bijdrage aan het wonen, werken en recreëren van
de Utrechtse burgers.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
De provincie Utrecht heeft namens haar burgers bepaalde wensen op het
gebied van natuur, landschap en recreatie. Daarbij levert de rijksoverheid
bepaalde mogelijkheden in rijksprioritaire gebieden, heeft het waterschap
bepaalde doelen en hebben de gemeentes visies op het landelijk gebied. De
huidige SAN-pakketten zijn te smal en hebben te weinig maatwerkmogelijkheden
op gebiedsniveau. Daarnaast zijn doel en maatregelen onvoldoende op elkaar
afgestemd.
De provincie is bereid te investeren, aanvullend op de rijksdoelen en
rijksfinanciering, op bovengenoemd gebied en daarbij waterschappen en
gemeenten te betrekken. Door middel van GBD meent zij haar doelen beter
te kunnen realiseren door de grondgebruikers te betalen voor de geleverde
diensten aan de samenleving.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met de provincie Utrecht
De provincie Utrecht neemt een voortrekkersrol in bij de opzet van de GBDcatalogus. Zij wil daarin resultaatgericht diensten opnemen die kosteneffectief
zijn, passend op de locatie zijn en grondgebruikers de gelegenheid geven bij te
dragen aan de wensen van de provincie in het landelijk gebied. Dit tegen een
redelijke, marktconforme vergoeding voor het beste resultaat.
Daarnaast zal de catalogus ook gevoed kunnen en moeten worden vanuit
burger/boeren initiatieven. Daarbij wil de provincie in een vroeg stadium
betrokken worden. Dan kan bekeken worden in hoeverre consequenties
wenselijk zijn (geen wandelpaden bij broedplaatsen), moeten plannen passen in
bestemmingsplannen, en zal het plan democratisch getoetst moeten worden.
Tijd en geld voor GBD van de provincie Utrecht
Kort door de bocht heeft de provincie Utrecht, als de diensten passen binnen
de eisen van bestemmingsplannen, gebiedsplannen en de samenleving een
voordeel oplevert, daar geld voor over. Bij voorkeur ziet zij wel de aanvragen
vanuit een collectief, in verband met het bredere draagvlak en meer zekerheid
in resultaat. Daarnaast moeten de plannen passen binnen POP, ILG en dergelijke
regelingen. De provincie geeft duidelijk de voorkeur aan vroegtijdig overleg,
omdat dit voor iedereen het meeste rendement oplevert. Tijd is dus beschikbaar.
Groepen en organisaties met plannen kunnen daarom altijd aankloppen om
ideeën te bespreken en te toetsen en bij voortgang mee te realiseren.
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De rol van de provincie Utrecht in GBD
De rol van de provincie is divers. Initiator, toetser, financier, belanghebbende,
controleur, aanjager en andere rollen die nodig zijn om de eigen doelstellingen
te realiseren. In elke situatie is haar rol weer anders maar ze zal haar
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en de noodzakelijke rol op zich
nemen.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Voor de provincie Utrecht is BvN niet van belang aangezien de pilots niet op
haar grondgebied liggen. Daarom is de bekendheid met het concept beperkt.
Uiteraard zou het een concept zijn, dat als het uiteindelijk gerealiseerd kan
worden, ook voor Utrecht een mogelijke GBD kunnen zijn. Daarbij leeft wel de
vraag of het concept opschaalbaar is naar de rest van Nederland.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Positief punt van BvN is de bewuste keus die de boer maakt voor de
landschapsgerichte of natuurgerichte bedrijfsvoering. Vooral de natuurgerichte
bedrijfsvoering vraagt een sterk bewuste keus waarbij de bedrijfsactiviteiten ook
worden afgestemd voor de lange termijn. Dit zorgt voor continuïteit in natuur- en
landschapsbeheer en agrarische activiteiten.
De termijn van 30 jaar wordt ook als een bijzonder positief punt gezien. Daarbij
kan daadwerkelijk op de lange termijn wat worden gerealiseerd op natuurgebied
waarbij veranderingen meer worden veilig gesteld.
Verder is de ene groene dienst niet beter dan de andere. Zolang er maar
een afgewogen strategie is die doelstellingen realiseert en past binnen de
maatschappelijke behoeftes.
Misschien is wel het meest belangrijk dat elk concept op het juiste moment op de
markt komt. Daarin is zelfs binnen GBD sprake van marktwerking.
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Zuid-Holland, een bedrijvige, veelzijdige provincie. Met ruim 3,4
miljoen mensen de dichtstbevolkte provincie. Veel mensen,
veel activiteiten en druk: veel steden, met bestuurscentrum
Den Haag en Havenstad Rotterdam, intensief verkeer via
wegen, spoorlijnen en waterwegen. Daarnaast rust en ruimte,
uitgestrekte landelijke gebieden, rivieren, polders, meren, duinen
en eindeloze zandstranden. De provincie wil alle belangen tegen
elkaar afwegen en zorgen voor een goed evenwicht. Samen
met het Rijk, de 86 gemeenten en de waterschappen.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Het handhaven en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied is een
beleidsdoel van de provincie Zuid-Holland. De grondgebonden landbouw is een
belangrijke drager van deze kwaliteit. Het tegen betaling leveren van Groene en
Blauwe Diensten door grondeigenaren biedt daar kansen voor.
Dit kan het beste gebeuren via een op maat gerichte gebiedsgerichte
uitwerking met regionale aandacht. De in ontwikkeling zijnde catalogus biedt
mogelijkheden om dit van de grond te krijgen.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met de provincie Zuid-Holland
De provincie wil graag faciliteren voor GBD. Uiteraard zijn budgetten niet
onbeperkt, helaas misschien wel gezien de ambities van de provincie. De
provincie geeft de voorkeur aan initiatieven van collectieven van aanbieders om
zodoende meer verzekerd te zijn van draagvlak en dus realisatie.
Daarbij geldt echter wel dat de voorkeur bovendien uitgaat naar praktisch en
concreet. Als het gebiedsdoel duidelijk is en het project naadloos aansluit bij het
doel heeft het, gezien de ervaringen, meer kans van slagen.
Daarnaast is het belangrijk dat initiatieven voor groene en blauwe diensten
passen in regionale landschapsplannen.
Tijd en geld voor GBD van de provincie Zuid-Holland
Zoals eerder beschreven is de provincie altijd bereid om plannen die passen
binnen de doelstellingen van de provincie Zuid Holland te ondersteunen.
In eerste instantie is er altijd de bereidheid om mee te praten en te denken om
gezamenlijke doelen te bereiken. In de beginfase oriënterend maar als passende
plannen kans van slagen hebben, wil de provincie ook procesgeld beschikbaar
stellen om e.e.a. verder uit te werken. Eveneens wil zij tijd beschikbaar stellen
om projecten mee te dragen en te realiseren, zoals zij dat ook heeft gedaan en
doet ten behoeve van de pilot Boeren voor Natuur in Biesland. Eveneens is de
provincie betrokken bij de opzet van de catalogus Groen-Blauwe Diensten.
In tweede instantie is de provincie dan ook bereid om procesgeld te investeren
in dergelijke projecten, waarbij uiteraard hier ook weer geldt dat budgetten niet
onuitputtelijk zijn.
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De rol van de provincie Zuid-Holland in GBD
De provincie wil in de breedte actief zijn in de ontwikkeling, procesmatige
ondersteuning en financiële ondersteuning. Wil partijen samen brengen en mee
helpen dragen van succesvolle projecten. De rol die zij daarbij moet of kan
vervullen is afhankelijk van de behoefte van de totale projectgroep(en).
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De provincie Zuid-Holland is één van de partijen die veel werk verzet heeft om
Boeren voor Natuur in Biesland van de grond te krijgen. Vanaf het eerste initiatief
tot en met de staatssteuntoets nu in Brussel neemt zij haar verantwoordelijkheid
om deze pilot succesvol van de grond te krijgen. Zowel in de ontwikkelingsfase als
in de realiseringsfase heeft zij substantiële financiële bijdragen toegezegd.
Haar belang is dat zij de groene enclave, in de driehoek Pijnacker - Delft
- Den Haag, wil behouden volgens een nieuw concept, dat bij succesvolle
uitvoering ook naar andere gebieden kan worden opgeschaald. juist door de
gebiedsgerichte maatwerkaanpak en de integratie van landbouw en natuur
volgens de visie van Boeren voor Natuur in de Polder van Biesland komt alles
samen.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Boeren voor Natuur biedt de mogelijkheid om de landbouwstructuur in het
gebied te behouden en een verweving te realiseren van landbouw, landschap
en natuur. Binnen de huidige bestaande regelingen was deze opzet niet te
realiseren.
Boeren voor Natuur geeft meer samenhang dan bijvoorbeeld de SAN-regelingen
en is fors goedkoper dan aankopen, inrichten en beheren.
Enige negatieve punt is dat de organisatiestructuur erg lastig op te zetten is.
Door het grote aantal participanten en diverse belangen is de fondsopzet en de
juridische afhandeling niet eenvoudig.

11

De kerntaken van Delfland, zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit, vormen
de drie pijlers voor Delflands beleid. Het Hoogheemraadschap beperkt zich daarmee niet
tot de strijd tegen water, ook de strijd vóór het water wordt gevoerd. Want zonder water
geen leven.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Het Hoogheemraadschap van Delfland zit in een overgangsfase;
het kwaliteitsbeheer komt steeds nadrukkelijker naar voren naast het
kwantiteitsbeheer. Wetgeving wordt strakker en de maatschappelijke vraag
neemt toe. Binnen het landschap moet een goede chemische en ecologische
waterkwaliteit passen. Als je dat allemaal wilt realiseren, moet je samenwerken.
Beheer van landschap is een zaak voor meerdere partijen, samen naar
oplossingen zoeken, activiteiten verbreden, breder communiceren en de rol van
het Hoogheemraadschap duidelijker maken. GBD is een van de middelen om
dat te realiseren.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Hoogheemraadschap van Delfland
Als partijen menen een GBD te kunnen realiseren in samenwerking met het
Hoogheemraadschap, kunnen ze altijd komen praten. Projecten moeten
dan wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen; het moet passen binnen
de taak- en doelstellingen van het Hoogheemraadschap van Delfland en
resultaatgericht zijn. Eveneens moet het ergens raken aan de primaire taken van
het waterschap in kwalitatieve dan wel kwantitatieve zin. Bovendien is het voor
het Hoogheemraadschap van belang dat het project een positieve invloed heeft
op de positie van het Hoogheemraadschap in het gebied als partij om mee
samen te werken. Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft de voorkeur
aan contact in een vroeg projectstadium, dan kunnen wensen tijdig op elkaar
afgestemd worden.
Het Hoogheemraadschap moet haar primaire taak uitvoeren en dat kan mogelijk
door het uitbesteden van werkzaamheden, als de kwaliteit maar geborgd is.
Tijd en geld voor GBD van het Hoogheemraadschap van Delfland
Tijd is in een vroeg stadium beschikbaar. Als blijkt dat een project kans van slagen
heeft, wil het Hoogheemraadschap tijd beschikbaar stellen. Op dit moment is
het Hoogheemraadschap ook druk doende zelf een aantal mogelijkheden te
ontwikkelen voor de toekomst. Zowel voor de Groene als ook voor de Blauwe
Diensten.
Voor deze verkennende initiatieven is er in principe geld beschikbaar als er
binnen het project resultaten worden geboekt, die relevant zijn voor de taken
van het Hoogheemraadschap. Op basis van prestatie zal worden uitbetaald.
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De rol van het Hoogheemraadschap van Delfland in GBD
Deze rol kan zeer divers zijn zoals hierboven beschreven. Hetzij initiëren hetzij
ondersteunen, hetzij mee ontwikkelen.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De pilot van Boeren voor Natuur in de Polder van Biesland ligt in het werkgebied
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hier heeft het Hoogheemraadschap
dus (primaire) doelen te realiseren. Daarnaast is deze pilot voor het
Hoogheemraadschap een goed leermoment. Door goed te monitoren, nu en
door de jaren heen, kan er erg veel van geleerd worden. Bijvoorbeeld wat de
inrichting van het gebied doet voor de waterkwaliteitsverbetering, krijgen we
überhaupt schoner water en geeft de praktijk wat we in theorie verwachten.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Bij BvN zijn, door de gebiedsgerichte aanpak, resultaten goed in te schatten en
meetbaar te maken en te volgen. In de samenwerking met andere partijen als
provincies, rijk en gemeentes liggen dan de bijkomende voordelen van symbiose;
hier is 1+1+1 meer dan 3. Eveneens heeft deze pilot een grote publicitaire
meerwaarde.
Mogelijk negatief punt van BvN is dat het erg ingrijpende veranderingen in
het gebruik van het gebied veroorzaakt. Het is nog onzeker in hoeverre dit
representatief is voor de ontwikkeling van GBD in de toekomst, en daarmee hoe
representatief de resultaten zullen zijn. De tijd zal dit echter moeten uitwijzen.
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Groot Salland zorgt in West-Overijssel
voor voldoende oppervlaktewater
van goede kwaliteit, beschermt
het gebied tegen hoogwater en
wateroverlast en is verantwoordelijk
voor het beheer van de Vecht
binnen zijn beheersgebied.
Zij werkt aan duurzaam beheer van
het watersysteem en waterketen en streeft naar doelmatig werken en de maatschappelijk
laagste kosten. Het Waterschap Groot Salland manifesteert zich als betrouwbare
waterautoriteit en partner in samenwerking.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Waterschap Groot Salland heeft, zoals alle waterschappen, een blauwe
taak. Zij genereert geld ten behoeve van waterbeheer in de breedte, streeft
naar een duurzaam watersysteem tegen de maatschappelijk laagste kosten.
Groene Diensten passen daar niet direct bij. Groene Diensten zouden door
andere partijen, zoals gemeenten, DLG en provincies, betaald en uitgevoerd
moeten worden. Als de combinatie van watertaken en groene diensten een
maatschappelijke meerwaarde heeft, mag dat wat kosten, maar dat moet
binnen de perken blijven. Groot Salland ziet het nut van voornamelijk Blauwe
Diensten en is gericht bezig met het realiseren van Blauwe Diensten.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Waterschap Groot Salland
Het Waterschap moet veel bergingscapaciteit realiseren. Dit gebeurt veelal
door het aankopen en afgraven van grond. De waterberging wordt dan laag
en nat en heeft landbouwkundig weinig tot geen waarde meer. Onderhoud
is echter wel noodzakelijk omdat het anders vol groeit met moerasbos. Een
minder lage waterberging levert landbouwkundig mogelijk nog wat op, maar
is waterhuishoudkundig minder efficiënt. Op proefboerderij Aver-Heino vindt nu
onderzoek plaats om dat duidelijk te krijgen. De mogelijkheid bestaat ook om
niet aan te kopen en de particuliere grondeigenaar eenmalig af te kopen met
compensatie voor waardedaling van de grond omdat een en ander vaker onder
water komt te staan. Zo is Groot Salland op zoek naar mogelijkheden. Partijen
met ideeën kunnen altijd aankloppen, sterker: ze wil de ontwikkelingen versnellen.
Waterdoel en ecologie moeten dan wel in balans zijn en hydrologisch moeten de
gebieden op de juiste plek liggen. Als alternatief is er de beekdalbrede inrichting
(met zo mogelijk een natuurlijker peilregime) waar er winst te halen is voor water
en natuur en er ruimte overblijft voor een extensievere vorm van landbouw.
Tijd en geld voor GBD van het Waterschap Groot Salland
Geld voor Groene Diensten is beperkt. Blauwe Diensten mogen geld kosten
als deze in verhouding staan tot de prestatie, meetbaar zijn en passen binnen
het waterdoel van het waterschap. Van belang is dan wel dat doelstellingen
duurzaam zijn. Ten aanzien van onderhoud moeten dan duidelijke afspraken
te maken zijn. Het onderhoud wordt namelijk nog wel eens vergeten terwijl dat
juist door de jaren heen meer geld kost dan de inrichting. Meedenken in en
ontwikkelen van goede ideeën wil Waterschap Groot Salland altijd wel. Tijd is
dus beschikbaar maar altijd weer gerelateerd aan de resultaten. Meer resultaat,
meer tijd en meer kans op geld.
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De rol van het Waterschap Groot Salland in GBD
Tot nu toe wachtte Groot Salland op dat wat op haar af kwam en speelde dan
de gevraagde rol in de ontwikkeling en opzet van GBD. Ze wil het een en ander
nu versnellen en zelf een meer actieve houding innemen. Gerichter zoeken en
ontwerpen en actief meewerken en uitvoeren. Haar rol wordt dan bepaald door
de opzet.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De pilots van BvN liggen buiten het werkgebied van Groot Salland. Vandaar uit
ligt er geen direct belang bij de uitvoering van het concept BvN. Uiteraard wordt
het een en ander wel met interesse gevolgd gezien de duidelijke verbinding van
Groene en Blauwe Diensten. Dat BvN in de toekomst voor Waterschap Groot
Salland interessant kan zijn, is uiteraard evident.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Binnen veel GBD is de duurzaamheid en de instandhouding een probleem. Zeker
het onderhoud, en dus ook de onderhoudskosten, worden een steeds groter
probleem. BvN kan dat probleem oplossen omdat dat uitgaat van een integraal
concept waarin zowel inrichting en onderhoud op de lange termijn een hoofdrol
speelt.
Daarnaast lijkt de opzet van de betaling vanuit fondsvorming interessant.
Hierdoor kan door eenmalig storten een duurzame opzet van inrichting en
onderhoud worden gegarandeerd. De garantie van beheer en het inzicht en de
transparantie van de kosten spreekt aan.
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Het Waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor een optimaal
waterbeheer en voor de instandhouding van het voor Twente
karakteristieke bekensysteem. Dat betekent dat het Waterschap
ervoor zorgt dat het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en
kwantitatief aansluiten bij het maatschappelijk gebruik van de grond.
Door samenwerking met de omgeving bevordert het Waterschap de
veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Hoogwaardig natuurlijk waterbeheer, afgestemd op de functies beleving en
recreatie wordt belangrijker. Voorheen was de landbouw het belangrijkste
waarop afgestemd moest worden. Voorheen was ook snelle afvoer het
belangrijkste doel. Nu wordt echter steeds duidelijker dat dat benedenloops
steeds meer nadelen heeft. Er moet daarom ook vertraging, berging en ook
natuurkwaliteit ingebouwd worden. Eveneens heeft de overheid een ecologische
doelstelling bij het Waterschap neergelegd waar het Waterschap op wordt
afgerekend. Als je al die punten op een rij zet, is het voor het Waterschap Regge
en Dinkel logisch dat de opzet van GBD een belangrijk middel wordt om de
gewenste doelen te bereiken.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Waterschap Regge en Dinkel
Het Waterschap besteedt zelf aandacht aan de ontwikkeling van GBD om haar
doelen te bereiken. Zo zijn de laatste jaren rondom de Dinkel afspraken gemaakt
met boeren dat, tegen vergoeding, hun grond enkele malen per jaar overstroomt
om piekbelasting op te vangen.
Zo wil zij meer ontwikkelen, vanuit eigen ideeën of vanuit ideeën van andere
partijen. Ideeën van anderen zijn welkom als ze maar voldoen aan de
doelstellingen van het Waterschap en de locatie juist is. Alle retentie op één plek
in het hele werkgebied is niet wenselijk, overal wat retentie past beter. Daarnaast
liever een groot gebied in een beekdal dan een klein gebied hoog gelegen.
Beleving is een doel maar kan nooit een hoofddoel op zich zijn. In samenhang
met de gewenste inrichting worden ook de ecologische en beheersdoelen
gerealiseerd.
En last but not least moet het passen binnen de portemonnee van het
Waterschap, deze is niet onuitputtelijk en op = op.
Tijd en geld voor GBD van het Waterschap Regge en Dinkel
Geld van het Waterschap voor GBD is altijd in verhouding met de geleverde
prestatie. De geleverde prestaties moeten passen binnen de programmering en
deze sluitend maken. Beleidsnotities zijn daarbij dan leidend. Als projecten voor
GBD aan alle voorwaarden voldoen is het Waterschap ook bereid daarin te
investeren in financiële zin.
Tijd om projectideeën te bespreken en te toetsen is veel sneller beschikbaar. Het
Waterschap staat open voor goede ideeën en wil daaraan tijd besteden om
te bezien in hoeverre het bij haar aansluit. Als het idee de toets doorstaat is het
Waterschap ook bereidt om samen met de andere partij mee te werken aan
verdere opzet en ontwikkeling. Liever al vanaf een vroeg stadium in gesprek dan
later in het project insteken. In samenwerking ontstaan nu eenmaal de beste
ideeën.
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De rol van het Waterschap Regge en Dinkel in GBD
Zowel de rol van initiator als van medeontwikkelaar kan het Waterschap
aannemen. Ten behoeve van het beste resultaat zal zij de bestpassende rol
aannemen . Als elke partij datgene doet wat zij het beste kan, kan het resultaat
alleen maar positief zijn. Als iedereen maar achter dezelfde doelen staat en blijft
staan.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Het belang van het Waterschap Regge en Dinkel bij BvN is groot. De Twentse pilot
ligt in het werkgebied van het Waterschap en sluit op veel plaatsen naadloos
aan bij de doelstellingen van het Waterschap. Doelstellingen qua inrichting
kunnen worden gerealiseerd en ook het beheer wordt in één keer in het hele
traject meegenomen. Daarbij zijn de financiën aan het begin van het traject al
bekend en is de duurzaamheid toch gegarandeerd.
Daarnaast kent het een duidelijk trajectopzet met eenvoudige bepalingen
waardoor je met een goed aanbod bij de boeren aan kunt komen. Daarmee is
het een goed middel om volgras een alternatief te kunnen bieden omdat je een
goed aanbod in handen hebt.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Negatieve punten met betrekking tot Boeren voor Natuur zijn niet direct te
benoemen voor het Waterschap. Het is een mooie kar om op te stappen voor
het Waterschap Regge en Dinkel en alle partijen roepen hetzelfde. Dan ga je dus
altijd de goede kant op.
De grond wordt beheerd, doelstellingen gerealiseerd, er wordt gebiedsgericht
gewerkt en BvN is kaderrichtlijn-proof. Er wordt dan betaald voor de gecreëerde
natuur en dat is positief en er worden in de natuurgerichte gebieden geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft al een redelijke financiële bijdrage
geleverd in de projectopzet en een vergelijkbaar bedrag in beschikbare
manuren. Dat geeft al wel aan dat zij overtuigd is van de potentie van BvN.
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Het Drentse Landschap beheert ca. 7000
ha grond in Drenthe en hun doel is Drenthe
landschappelijk te beschermen en (her) in te
richten. Dit met oog voor landschap, natuur- en
cultuurhistorie.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Voor het eigen beheer is de opzet van Groen-Blauwe Diensten niet direct
van belang. Financiering van inrichting en beheer is via andere geldstromen
geregeld. Binnen gebiedsplannen zouden GBD echter een compensatie kunnen
zijn naar belendende percelen. Hierdoor zou het Drentse Landschap de andere
grondeigenaren die beperkingen oplopen bij gebiedsveranderingen (hetzij in
water of natuur) indirect kunnen compenseren voor de beperking in het agrarisch
gebruik. Compensatie zou dan wel duurzaam moeten zijn.
Men ziet de GBD dan ook als een middel om eigen gebiedsplannen beter te
kunnen realiseren omdat andere grondeigenaren voldoende gecompenseerd
kunnen worden. Deze financiële compensatie is in de afgelopen decennia
steeds belangrijker geworden dan de emotie om functieveranderingen te
bewerkstelligen.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Drentse Landschap
Het Drentse Landschap wil altijd wel praten met partijen teneinde eigen doelen
en natuurdoelen te realiseren. Voorwaarde is dan wel dat grond aangrenzend
is aan eigen grond, daarnaast is duurzaamheid een kernvoorwaarde. Binnen
één gebied meerdere eigendomssituaties en beheersituaties ziet men niet als
probleem, diversiteit ziet men ook als voordeel. Of iets genuanceerder, het meest
optimale beheer moet wel mogelijk zijn. Hier moet eigendom of afwijkend beheer
geen belemmering zijn.
In de ontwikkeling van nieuwe plannen zal water altijd een belangrijke rol spelen.
In die optiek zal het waterschap en mogelijk waterwinning altijd een belangrijke
rol moeten spelen. Water is het belangrijkste voor natuurbehoud, opvallend is dat
de agrarische sector een grotere angst heeft voor water dan voor droogte.
Het Drentse Landschap wil partner zijn in ontwikkeling en opzet. Wel daarbij de
kanttekening dat plannen altijd goed gecoördineerd moeten worden voor
succesvolle realisering.
Tijd en geld voor GBD van het Drentse Landschap
Het geld dat het Drentse Landschap binnenkrijgt, via de verschillende kanalen is
bestemd voor de eigen exploitatie. Dit zal niet worden ingezet om op gronden
van derden natuur- of waterdoelen te realiseren of te beheren. Dat Is de taak
voor het Waterschap
Ondanks dat tijd ook een schaars artikel is binnen de organisatie wil het Drentse
Landschap bij aansluitende plannen wel tijd beschikbaar stellen. Zowel in
de inventariserende fase als ook de realiserende fase. Ook hier weer, voor
zover dat past binnen de eigen doelstellingen. Daarbij maken zij zich ook
hard voor planologische ondersteuning waarbij functieveranderingen ook in
bestemmingsplannen gewijzigd zouden moeten worden. Dit alles om een lange
termijn visie en duurzaamheid te kunnen realiseren, voor zover dit al mogelijk is.
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De rol van het Drentse Landschap in GBD
Meedenken, meepraten, ondersteunen en motiveren. Dat zijn de kernwoorden
die van toepassing zijn op het Drentse Landschap in relatie tot Groen-Blauwe
Diensten. Bereikbaar en bereid tot gesprek om in samenhang natuur- en
landschapdoelen te bereiken.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Het Drentse Landschap heeft op dit moment weinig van doen met de Pilot
Boeren voor Natuur welke zich afspeelt in Zuid-Holland en Twente. Daarom zijn
alle onderdelen en de opzet niet goed bekend.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Gezien de termijndoelstellingen van BvN staat men daar erg positief tegenover
omdat de binnen de PB gehanteerde termijnen van 6 jaar als veel te kort worden
gezien. Door de verdere onbekendheid met het project kan er moeilijk een nader
oordeel worden geveld.
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Het ZHL heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in
Zuid-Holland. De stichting - met ruim 50.000 beschermers - beheert ongeveer 3.500 ha aan
natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland, het Ministerie van
LNV, fondsen, instellingen en bedrijven steunen het Zuid-Hollands Landschap,

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Bij het realiseren van de doelen van het Zuid-Hollands Landschap is ook de
ontwikkeling van GBD van belang. Voor het eigen beheer zijn de GBD niet direct
van belang. Aankoop, inrichting en beheer is al geregeld via andere wegen. De
agrarische sector vertegenwoordigt 80 á 90 procent van het platteland. Daarom
dringt het Zuid-Hollands Landschap aan bij Rijk en provincie om afspraken met
de agrarische sector rond de realisatie en beheer van (nieuwe) natuur en de
duurzame instandhouding te maken. GBD passen in dat beleid en zijn daarom
van belang.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met het Zuid-Hollands Landschap
Het Zuid-Hollands Landschap wil graag betrokken zijn bij de ontwikkeling en
uitvoering van GBD. Liefst al in een vroeg stadium. Het Zuid-Hollands Landschap
heeft veel kennis en ervaring in huis die op die manier benut kan worden. Voor
een duurzame ontwikkeling hebben de verschillende partijen elkaar nodig.
Boeren moeten zekerheid hebben over de agrarische mogelijkheden in een
gebied en het Zuid-Hollands Landschap wil garant staan voor de (te ontwikkelen)
natuurwaarden. Verbreding van de agrarische sector door levering van GBD kan
een betere samenwerking realiseren tussen boeren, natuurbeschermers, burgers
en overheid. Uiteindelijk levert dit dan een betere samenleving op. De opzet
moet dan wel een extra groene impuls zijn in het cultuurland. Het Zuid-Hollands
landschap wil hier graag in participeren.
Tijd en geld voor GBD van het Zuid-Hollands Landschap
Geld beschikbaar stellen om GBD te realiseren op particuliere grond is een stap
te ver voor het Zuid-Hollands Landschap. Inkomsten zijn duidelijke bestemd voor
eigen aankoop- en beheerstaken en de eigen organisatie. Wel heeft het ZuidHollands Landschap bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor onderzoek
van de provincie Zuid-Holland naar mogelijkheden van GBD door de agrarische
sector. Duidelijk is dat boeren en terreinbeherende organisaties elkaar steeds
beter weten te vinden. Het Zuid-Hollands landschap vindt dit een positieve
ontwikkeling en wil graag daar een positieve invulling aan geven. Ideeën en
concepten zijn daarom altijd welkom. Als uiteindelijk de einddoelstelling van de
organisatie hier maar mee gerealiseerd wordt.
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De rol van het Zuid-Hollands Landschap in GBD
De rol die het Zuid-Hollands Landschap wil innemen, is sterk afhankelijk van de
plannen en de wensen van de andere partijen. Zij wil in eerste instantie een
partij zijn die kennis en ervaring ter beschikking stelt. Vanuit die kennis en ervaring
kunnen projecten beter onderbouwd worden en beter ingepast in de totale
gebiedsvisies. Daarnaast wil zij ook de rol aannemen van initiator als blijkt dat
rondom de gebieden van het Zuid-Hollands Landschap een overgangszone
wenselijk is van natuur naar cultuurgrond. Voor een betere samenhang van de
natuurwaarden.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De pilot van BvN in de polder van Biesland ligt in de provincie Zuid-Holland. Deze
pilot sluit goed aan op de doelstelling van het Zuid-Hollands Landschap. Het
betrekken van boeren bij het beheer van natuur en landschap neemt terecht
een centrale plaats in. Daarmee zou eveneens duidelijk kunnen worden of hierin
de duurzame toekomst ligt van de agrarische sector. Een sector die onmisbaar is
bij de instandhouding van het Zuid-Hollandse cultuurlandschap.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Een sterk positief punt van BvN is dat de boer beheerstaken op zich neemt in
samenhang met het primaire landbouwbedrijf. De boer is betrokken bij zijn
land en is elke dag in het veld en zal altijd in staat zijn om op het juiste moment
de verschillende werkzaamheden te verrichten die van belang zijn voor de
instandhouding van natuurwaarden en landschapswaarden. Binnen BvN wordt
het een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering waarbij de duurzaamheid
gegarandeerd moet zijn, dat is misschien wel het meest aansprekende deel in
de optiek van het Zuid-Hollands Landschap. Samenwerking en kennisuitwisseling
tussen boeren en terreinbeheerders zijn belangrijke succesfactoren.
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Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel
aan een mooi landschap, een rijke natuur en
een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie
pleit zij bij overheden, bedrijven en de politiek
voor duurzame oplossingen voor natuur- en
milieuproblemen. Ze geeft oplossingen en sluiten
partner-schappen. Als het nodig is, voert ze actie.
Zo maakt zij zich hard voor een gezond evenwicht
tussen milieu en economie.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Voor Stichting Natuur en Milieu zijn GBD zelf niet van belang. In het eindresultaat
ligt altijd het doel. Zij ziet duidelijk dat door GBD er een duurzame ontwikkeling
kan ontstaan ten behoeve van een mooi landschap, een rijke natuur en
een gezond milieu. Vanuit de doelstellingen een voordeel voor de gehele
samenleving
Men is wel van mening dat er nu eindelijk eens wat moet worden uitgevoerd
op het gebied van GBD, de vraag is waarom het er niet van komt. Misschien is
de materie te moeilijk maar het zou ook kunnen dat plannen te gedetailleerd
of te complex worden opgesteld. Eveneens zou vanuit haar optiek de
samenwerking tussen alle participanten meer gestroomlijnd moeten worden
uitgevoerd. Daarnaast pleit zij voor een verbreding van GBD naar diensten door
particuliere grondgebruikers en –eigenaars ten behoeve van natuur, landschap,
waterberging, recreatie en toegankelijkheid.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met Stichting Natuur en Milieu
Natuur en Milieu zal niet zelf initiatieven op dit gebied gaan ontplooien. Wel zal
zij te allen tijde dergelijke positieve ontwikkelingen op landelijk overheidsniveau
proberen te sturen en te netwerken. Stichting Natuur en Milieu zal vandaaruit ook
gezien moeten worden als een netwerkorganisatie.
Op regionaal niveau zijn de regionale milieufederaties actief om gebiedsgericht
te ondersteunen. De samenwerking tussen Natuur en Milieu en de 12 provinciale
milieufederaties is intensief te noemen.
Tijd en geld voor GBD van Stichting Natuur en Milieu
Geld ten behoeve van specifieke GBD heeft Stichting Natuur en Milieu niet
beschikbaar. Inkomsten zijn sec voor de eigen exploitatie en kunnen ook niet
worden ingezet voor doelen als GBD. Wel wil zij altijd in gesprek blijven als het
gaat om ontwikkeling en instandhouding van GBD. Uiteraard ook hier weer in
nauwe samenwerking met de provinciale milieufederaties.
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De rol van Stichting Natuur en Milieu in GBD
Deze rol is in overeenstemming met wat hierboven al is aangegeven. Als
netwerkorganisatie, informatieverschaffer en toetser. Zo trekt Natuur en Milieu het
Platform Kennisuitwisseling Groene Diensten. Omdat er van overheidswege nu
ook veel initiatieven zijn, komt dit platform tegenwoordig helaas weinig meer bij
elkaar. Bovendien is ze nu bezig met de uitwerking van het Landschapsmanifest
en daarnaast het project “Landschapsimpuls”.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Voor deze specifieke vorm van GBD geldt hetzelfde als voor GBD in het
algemeen. De eindresultaten moeten gelijke tred hebben met de doelstellingen
van Natuur en Milieu wil zij daar een belang bij hebben. Gezien de houding van
Natuur en Milieu ten opzichte van GBD is duidelijk dat zij het concept van Boeren
voor Natuur een warm hart toedragen.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Natuur en Milieu vindt de opzet waarbij fondsvulling deels wordt bepaald vanuit
de waarde van de grond erg innovatief. Hiermee wordt recht gedaan aan de
agrarische waarde van de grond en dus de compensatie van opbrengend
vermogen als de grond wordt aangewend om meer natuurwaarden te
realiseren.
Bovendien is het lange termijnkarakter van BvN zeer aansprekend.
In de gehele opzet kan zij geen negatieve punten ontdekken aan BvN.
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LTO Noord behartigt de belangen van boeren en tuinders in de negen
provincies boven de grote rivieren. De organisatie zet zich in voor een sterke
economische en maatschappelijk positie van agrarisch ondernemers, voor
een duurzame land- en tuinbouw en voor perspectief en ontwikkeling van de
agrarische sector. Zij heeft in dit gebied 42.000 leden.
Naast het behartigen van de agrarische belangen biedt LTO Noord service
aan haar leden op het gebied van informatie, nieuwsvoorziening en
individuele diensten, waaronder collectieve inkoop.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Door middel van GBD is meervoudig grondgebruik eenvoudiger te realiseren. Er
kunnen dan voor de markt (de samenleving) geproduceerd worden in termen
van natuur, landschap en waterberging en kwaliteit. Daarbij krijg je meer
diversiteit in de keten. De ondernemer houdt echter wel de keuze om zelf keuzes
te maken voor GBD en de mogelijkheid hier op in te spelen. Daarbij kan de
levering van GBD als verbreding en innovatief worden gezien.
Voor wat betreft LTO Noord mogen de GBD eindelijk wel eens van de
grond komen. Tot nu toe zijn de meest lucratieve GBD-acties uitgevoerd en
geïncasseerd door veel onderzoeksbureaus en is weinig geld direct bij de
primaire producent terecht gekomen.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met LTO Noord
In eerste instantie moeten de inspanningen van LTO Noord zich richten op
de belangen van alle leden. Specifiek vanuit de LTO kan niet één lid de extra
aandacht krijgen zonder extra bijdrage van dat lid. Hetzelfde geldt voor
de hele sector in het algemeen. Wel wil LTO Noord zich sterk maken in de
belangenbehartiging van de sector op dit gebied en ondersteunen in de
breedte. Vanuit LTO-projecten is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om individuele
leden te ondersteunen in ontwikkeling en opzet van GBD. Er zal dan een volstrekt
evenwicht moeten zijn in inspanning en betaling van de boer. Duidelijke zakelijke
afspraken en boter bij de vis.
Eveneens moet het dan gaan om een duurzame ontwikkeling van GBD. LTO
Noord wil dan in een vroeg stadium betrokken worden bij de ontwikkeling en
opzet en de leden zodoende ook vroegtijdig informeren omtrent de stand van
zaken.
Tijd en geld voor GBD van LTO Noord
LTO Noord kan geen geld beschikbaar stellen voor specifieke leden. Ten aanzien
van tijd geldt daarbij bijna hetzelfde, met die uitzondering dat in het geval het
sectoraal belang gediend kan worden LTO Noord zich wil inspannen. Advies
en ondersteuning mogen echter in geen geval strijdig zijn met het ledenbelang
en de contributie. In het geval het als experimenteel beschouwd kan worden,
kan LTO Noord mogelijk ondersteund worden vanuit subsidiegelden. Daardoor
kan medewerking eenvoudiger verleend worden. De werkgroepen recreatie en
verbrede landbouw houden zich wel bezig met GBD voor de landbouwsector.
Voor LTO-projecten geldt hetzelfde.

24

De rol van LTO Noord in GBD
LTO Noord spant zich in om in de ontwikkeling van de GBD betrokken te zijn
en methodieken en plannen te ontwikkelen ten behoeve van de sector. Zij
zijn bereid in een vroegtijdig stadium in te stappen en dat te doen wat tot de
mogelijkheden behoort.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De houding van LTO Noord ten opzichte van Boeren voor Natuur is gelijk aan
die ten opzichte van GBD. Het gaat om een dienstverlening van de particuliere
grondgebruiker naar de samenleving toe en daarvoor wordt een reële
vergoeding betaald. Uiteindelijk gaat het dan om een win-win situatie en het
specifieke verschil tussen de reguliere GBD die ontwikkeld worden en BvN is LTO
niet helemaal duidelijk.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
De lange termijn opzet van BvN (30 jaar) spreekt erg aan. Op die manier kan de
agrariër ook daadwerkelijk investeren in de groene en blauwe diensten en zijn
eigen bedrijf om een optimaal voordeel te realiseren, Zowel voor de natuur, het
landschap alsook zijn eigen inkomen.
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In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een
duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om
een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiest zij
voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens
onderdeel is. “Creëren en borgen van de groene leefomgeving
voor mens, plant en dier.”

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Voor Staatsbosbeheer zijn de GBD niet direct van belang. Er zijn directe afspraken
met LNV met betrekking tot beheer en financiering, deze zijn werkbaar. Voor
cultuurgrond die grenst aan Staatsbosbeheer zou het echter goed kunnen zijn om
daar door middel van toepassing van GBD, een bufferzone in te kunnen richten
zonder aankoop van grond maar met een vergoeding voor de particuliere
eigenaars en/of gebruikers. Als Staatsbosbeheer gebruikers beter kan faciliteren
met betrekking tot GBD, levert dit eveneens een betere samenwerking.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met Staatsbosbeheer
Er zal altijd een indirect belang zijn voor Staatsbosbeheer. Duidelijk voorop staat
altijd dat elk plan de doelstellingen van Staatsbosbeheer in grote lijnen volgt.
Ontwikkelingen mogen niet vrijblijvend zijn en duurzaam van karakter (minimaal
10 jaar) met een duidelijke resultaatsverplichting. De vergoeding voor GBD zullen
daarom een balans moeten kennen in haar optiek tussen prestatie en betaling.
Garanties kunnen dan worden afgegeven op 80% van de prestatieverplichting,
duidelijk dus geen inkomensondersteuning. Motivaties moeten ook goed worden
afgestemd.
Staatsbosbeheer wil altijd in gesprek met initiatiefnemers, sterker: zij is er van
overtuigd dat als iedereen mee denkt, mee doet en mee draagt, dit ook een
positief uitstralend effect heeft op andere gebieden.
Tijd en geld voor GBD van Staatsbosbeheer
Zoals al duidelijk mag blijken, wil Staatsbosbeheer altijd meedenken in
projecten waarin haar doelstellingen mee gerealiseerd worden. Eveneens wil
ze meedenken om geld te genereren voor andere aansluitende gebieden om
doelstellingen te realiseren.
Direct geld beschikbaar stellen voor andere dan eigen gebieden behoort niet
tot de mogelijkheden. Als zij al geld beschikbaar stelt voor dergelijke projecten is
dat een uitzondering. Eventueel kan Staatsbosbeheer grond mobiel maken om
daarmee geld te genereren.
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De rol van Staatsbosbeheer in GBD
Als er sprake is van veel grondinbreng is Staatsbosbeheer bij voorkeur voortrekker
van het project. Aan de andere kant heeft ze de instelling dat als een andere
voortrekker een beter draagvlak realiseert zij hier mee in kunnen stemmen.
Actief meedenken vanaf het begin is in ieder geval een rol die haar past en van
daaruit bestaat altijd de ruimte om te worden benaderd.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
De Polder van Biesland is een buur van Staatsbosbeheer. Daarom zijn er zeker
belangen voor Staatsbosbeheer bij BvN. De vraag leeft echter of er voor
Staatsbosbeheer er niet meer uit te halen valt. Juist de overgang in de vorm van
een bufferzone zou passen binnen de organisatiestrategie.
Staatsbosbeheer staat voor een missie en dat zou ook zonder eigendom en eigen
beheer kunnen. Wat dat betreft heeft zo langzamerhand een kentering plaats
gevonden. Staatsbosbeheer heeft meer vrede met de huidige ontwikkeling naar
particulier natuurbeheer.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Staatsbosbeheer heeft altijd een haat/liefde verhouding met de landbouw.
Enerzijds de lusten van de pachtgelden, anderzijds de milieubelasting van
bemesting en mogelijk bestrijdingsmiddelen. De landbouw heeft gewoon
andere doelstellingen dan een beherende natuurorganisatie. Bij BvN verdwijnt
de milieubelasting door de extensieve bedrijfsvoering en de doelgerichte
ontwikkeling van natuurwaarden en overgangsgebieden. Daarnaast past de
duurzame opzet en de afstemming van motivaties bij Staatsbosbeheer. Het
gevoel leeft daarnaast dat de intrinsieke overtuiging van de boer een belangrijke
factor is bij het natuurgerichte bedrijfsconcept. De keuze wordt niet alleen
ingegeven door geld en dat is de basis van succesvol natuurbeheer en mogelijk
ook van dit project.
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Vereniging Natuurmonumenten is een
onafhankelijke vereniging die natuur,
landschap en cultuurhistorie veiligstelt
door gebieden aan te kopen, te
beheren en te beschermen. Voor nu en
voor de toekomst.

Waarom Groen-Blauwe Diensten
Natuurmonumenten heeft als doel om natuur, landschap en cultuurhistorie veilig
te stellen. Voornamelijk door aankopen en beheren dat voor een belangrijk deel
wordt gefinancierd uit eigen middelen. Deze middelen verkrijgt zij via de leden,
de Nationale Postcodeloterij en meerdere andere bedrijfssponsoren. Voor de
vereniging kunnen GBD echter ook van belang zijn. Zij kan bijvoorbeeld op veel
grond meer water bergen met voordelen voor zowel natuur als samenleving.
Als dit dan een reële financiële bijdrage oplevert, kan Natuurmonumenten haar
positie en activiteiten verbeteren.
Eveneens geldt dat gebieden rondom de natuur de kwaliteit van die natuur sterk
beïnvloeden. Voor de kwaliteit van de natuur zou de kwaliteit van de omgeving
dus ook positief gestimuleerd moeten worden. Binnen een goed en duidelijk
GBD-systeem zou dit eenvoudiger realiseerbaar zijn bij andere grondgebruikers.
Er zou dan meer gebiedsgericht gewerkt kunnen worden wat de prestaties van
Natuurmonumenten verbeterd. Voor wat betreft Natuurmonumenten zouden de
reguliere SAN en SN pakketten wel vervangen mogen worden door GBD waarbij
meer expliciet betaald wordt voor resultaten.
Ontwikkelen en opzetten van GBD met Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is regelmatig aan het monitoren in hoeverre zij gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden van GBD. Naast de GBD zou je echter
ook wel kunnen spreken van Gele en Bruine Diensten (recreatie en bodem).
De stelling die daarbij werd geponeerd wordt is “wie geniet, betaalt”. Vanuit
die optiek is Natuurmonumenten zeker voor de eigen organisatie bezig met het
zoeken van de mogelijkheden. Ze wil een speler worden binnen de GBD en deels
ook zelf GBD aanbieden. Gelden van PB moeten daardoor meer terugvloeien
naar de beheerders. Dat is niet per definitie Natuurmonumenten zelf. Ook andere
particuliere grondeigenaren en –gebruikers zullen de mogelijkheid van GBD
moeten hebben.
Als deze gebruikers plannen hebben om samen met Natuurmonumenten
gebiedsgericht te ontwikkelen, staat zij open voor gesprek. Op dit moment
worden door Natuurmonumenten groene diensten aangeboden en gevraagd.
Tijd en geld voor GBD van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten zal niet snel geld beschikbaar stellen om, op andere dan
eigen gronden, GBD te betalen aan derden. Haar taak bestaat voornamelijk uit
het aankopen, inrichten en beheren van eigen gronden; daar zijn ook sec de
financiële middelen voor bestemd. In samenspraak gebiedsgericht denken en
ontwikkelen wil Natuurmonumenten wel, maar altijd gericht op haar einddoel.
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De rol van Natuurmonumenten in GBD
Natuurmonumenten heeft zichzelf al de taak opgelegd beleidsmatig te
beïnvloeden om Groene Diensten tot een goed instrument te maken. Hetzij
direct, hetzij via andere organisaties. Bovendien is ze actief om processen
aan te jagen om Groene Diensten van de grond te krijgen. In een rol waarbij
Natuurmonumenten in een mengzone zit, wil zij actief meedenken en ontwikkelen
om GBD in te zetten.
Specifiek belang bij Boeren voor Natuur
Voor de eigen organisatie is BvN op dit moment niet van belang. Haar eigen
gronden grenzen niet aan de huidige pilot-gebieden. Aan de andere kant is
Natuurmonumenten wel geïnteresseerd in het concept en de ontwikkeling van
de pilots. Zij hebben meerdere gebieden die met dezelfde vragen worstelen als
Landgoed Twickel. Mocht Boeren voor Natuur daar succesvol uitpakken dan is
het voor Natuurmonumenten een optie om de mogelijkheid te bekijken in haar
eigen gebieden dit concept toe te passen.
Positieve en negatieve punten Boeren voor Natuur
Op zich is Boeren voor Natuur een prima project en zijn initiatieven altijd goed.
De vraag is of het nu zo erg schokkend nieuw is in vergelijking met systemen zoals
door Midden-Delfland opgezet. Uiteraard is het gebiedsgerichte idee met een
natuurgerichte bedrijfsvoering wel verdergaand dan ander concepten. De vraag
is echter of dat ook geen voer is voor sceptici die de genoemde boeren dan
knuffelboeren noemen en ook als dusdanig beschouwen. De toekomst zal het
een en ander uitwijzen.
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3.

Aanbieders aan het woord

Aanbieders van GBD zijn in eerste instantie agrariërs. De ene boer is echter de
andere niet en ook de motivatie om groene en blauwe diensten te leveren, is
voor iedere boer anders. In dit hoofdstuk laten we twee ‘aanbieders’ aan het
woord. Het zijn twee boeren die voor de keuze staan om te schakelen naar
een natuurgerichte bedrijfsvoering volgens Boeren voor Natuur. Hoewel niet
universeel, zullen hun vragen, overwegingen en motivatie herkenbaar zijn voor
andere aanbieders van Groene en/of Blauwe Diensten.
In eerste instantie geven beide verhalen inzicht in de daadwerkelijke motivatie
van de boeren om Groen-Blauwe Diensten uit te gaan voeren. Wat motiveert
hen om de huidige traditionele manier van boeren los te laten en de
bedrijfsvoering anders in te richten? Waarom kiezen ze ervoor niet meer gericht te
zijn op schaalvergroting en produceren van zoveel mogelijk landbouwproducten,
maar deels of geheel over te gaan op het leveren van een dienst naar de
samenleving?
In dit hoofdstuk willen we proberen de intrinsieke motivatie van beide boeren
bloot te leggen en grip te krijgen op hun manier van denken. Want begrijpen
doet leren. Ook voor andere boeren is het waardevol om de motivatie en
argumenten te leren kennen. Die kunnen ze vervolgens meenemen in hun eigen
overwegingen.
Ook laten hun verhalen zien wat de boeren de maatschappij te bieden
hebben. Wat levert hun activiteit in concreto op voor de samenleving? Waarom
zou de samenleving daarvoor betalen? Daarbij zullen niet alle verschillende
diensten per bedrijf beschreven worden. Die staan al genoeg beschreven in
de verschillende bedrijfsplannen met de daaraan verbonden voorwaarden en
beheersmaatregelen.
Uiteraard gaan we ook in op de voorwaarden die beide boeren stellen om de
diensten te verlenen, knelpunten die ze tegenkomen en moeilijkheden en vragen
waar ze mee kampen. Tot slot wordt beschreven welke toekomstverwachtingen
ze hebben ten aanzien van Groen-Blauwe Diensten in het algemeen en Boeren
voor Natuur in het bijzonder.
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Hoeve Biesland is het dynamische melkveebedrijf van Jan en Mieke
Duijndam in de Polder van Biesland. De laatste melkveehouder in
dit verstedelijkte gebied die zich naast boer ook verantwoordelijk
voelt voor het beheer van de groene enclave. Hoeve Biesland wil
natuur- en landschapsbeheer als een volwaardige en kwalitatief
hoogwaardige dienst leveren aan de samenleving.

Waarom omschakelen naar Groen-Blauwe Diensten
Hoeve Biesland ligt in een zwaar verstedelijkt gebied. Bijna 20 jaar geleden heeft
de familie Duijndam hun oude boerderij moeten verlaten door verandering van
de agrarische bestemming in woonfunctie. Planologen meenden destijds dat
verhuizen naar de Flevopolder beter zou zijn, maar Jan was er toen, evenals nu,
van overtuigd dat het iets verder in de Polder van Biesland ook wel kon. In 1993 is
het bedrijf in deze polder opgezet. Dit eigen bedrijf wil de familie graag in stand
houden. Werken met koeien, mensen om hen heen en de vrijheid van het boeren
vormen een grote drijfveer om te blijven strijden voor behoud. Daar ligt hun eigen
belang.
Maar het belang is groter. In de Polder van Biesland zou gangbaar boeren
voor de wereldvoedselproductie niet leiden tot een duurzaam bestaan van
boer en landschap. Deze vorm van boeren past niet in de nabijheid van zoveel
mensen; steeds meer partijen zullen het bedrijf weg willen hebben en het voor
elkaar krijgen om andere projecten op te zetten. Het landschap zal verdwijnen,
cultuurgrond zal verdwijnen en er zal geen natuur meer overblijven. “De polder
gaat eraan”.
Door om te schakelen naar Groen-Blauwe Diensten kan de polder voor iedereen
behouden blijven en zal iedereen steun blijven geven. De polder zal nog meer
waarde krijgen voor de omgeving en haar rendement voor de samenleving
opleveren. Door om te schakelen naar Groen-Blauwe Diensten zal het
rendabel zijn niet te kiezen voor wereldvoedselproductie maar voor natuur- en
landschapsbeheer in combinatie met de boerenpraktijk.
Welke maatschappelijke diensten levert Hoeve Biesland
De Hoeve levert een scala aan diensten die verweven liggen in de geïntegreerde
opzet van het bedrijf. De belangrijkste is misschien wel samen te vatten in de term
“Slow-life”. Een vergezicht dat rust uitstraalt, aangeklede rust en ruimte, behoud
van cultuurhistorie van het gebied en dus een ondersteuning van onze 24-uurs
economie. Een plek om bij te tanken, een plek om ruimte te vinden in je hoofd
om door te gaan, een plek om op zoek te gaan naar de schoonheid van de
natuur en je eigen nietigheid.
Maar in praktische zin ook een plek om water te bergen dat we als samenleving
nu niet kwijt kunnen en waar water weer schoner uit te voorschijn komt. Een
plek voor weidevogels, watervogels, libellen, vlinders, amfibieën en vleermuizen
en in de toekomst denkbaar voor kiekendief, ooievaar en ree. En een plek
voor bloemrijke hooilanden, akkeronkruiden, moerasvegetatie langs de oever,
struweel en kruiden.
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Bovendien een plek waar schoolkinderen kennis kunnen maken met de natuur
en het boerenbedrijf, waar ze kunnen zien dat melk en vlees niet uit de fabriek
komt en een plek waar ze zich bewust kunnen worden dat we de natuur nodig
hebben en dat de boer daar een rol in heeft en moet behouden.
Evenzo een plek waar mensen samen strijden voor behoud van landschap,
natuur- en cultuurgrond voor nu en de toekomst, en waar andere boeren kunnen
zien dat het ook op een andere manier kan. Een manier die voor iedereen winst
oplevert.
Hoe reageert de omgeving
Er zijn ruwweg 2 groepen betrokkenen uit de omgeving: de boeren en de
burgers. Zij reageren verschillend op de keuze om Groene en Blauwe Diensten
aan te bieden.
De boeren reageerden aanvankelijk (7 jaar geleden) sterk negatief. Er was veel
scepsis bij collega-boeren, ze spraken over ‘glad lullen en subsidiestrijken’. Door
de jaren heen komt er een kentering. Ze zien de doelstellingen en denken over
waar ze zelf naar toe moeten. De reacties veranderen langzaam en worden
steeds positiever.
De burgersamenleving reageert positief op het initiatief. “Jan zorgt voor de vrije
ruimte” zeggen ze. En ook de Horeca in de omgeving is positief, “de zaken gaan
goed en dat komt door Jan” . Voorwaar dus helemaal niet negatief.
Onder welke voorwaarden levert de Hoeve diensten en wat zijn de knelpunten
Een voorwaarde is dat de bedrijfsvoering daadwerkelijk een vraag van de
maatschappij beantwoordt. Als dat namelijk niet zo is, is het een gelopen race.
Daarnaast moet er sprake zijn van een geïntegreerde aanpak en een duurzaam
karakter. Dit realiseer je niet zomaar, daar is tijd voor nodig en ruimte om te
investeren.
Rendement is daarin dan ook een sleutelwoord. Er moet geïnvesteerd worden,
gewerkt worden en er worden kosten gemaakt. Dat moet betaald en niet met
verlies voor het bedrijf. De afgelopen jaren heeft het bedrijf er te veel geld en tijd
zelf in moeten stoppen en dat kan niet doorgaan, dat is niet reëel. In dit stadium
is veel overleg en positieve energie nodig om het initiatief van de grond te
krijgen. Het is goed dat daar op termijn een einde aan komt. Bovendien,
reëel gezien, kan en wil niet iedereen op deze manier werken. Als deze diensten
dus breder uitgezet moeten worden, zullen er ook goede systemen opgezet
moeten worden waar elke boer mee uit de voeten kan.
Daar zit dan ook het knelpunt. Er is wel eens te weinig tijd en aandacht voor
het gezin en te weinig tijd en aandacht voor de ervaring van “slow life” bij Jan
Duijndam zelf. ‘Je kunt niet altijd maar blijven investeren in het voordeel van een
ander. Gelukkig blijft het motto “niet klagen, maar oplossen” altijd bovendrijven.
In ieders voordeel.’
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Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de toekomst
Nog heel veel uitdagingen! Op dit moment is het op veel punten nog een
theoretisch verhaal wat zich zal moeten bewijzen in de praktijk. Zal het voldoende
rendement opleveren? Zowel in natuur als ook in de portemonnee van de boer?.
Daarnaast weten we niet wat er allemaal nog gaat veranderen. Stel dat GistBroccades hier weggaat, wordt de polder dan een kwelpolder en wonen en
werken we dan in een badkuip?
Groen-Blauwe Diensten gaan door. Daarover is geen twijfel. De vraag is alleen of
de opzet zodanig is dat de beoogde resultaten zullen worden behaald.
En hoe zit het dan met Boeren voor Natuur
Boeren voor Natuur is voor Hoeve Biesland de enige manier om, binnen
Groen-Blauwe Diensten, voldoende zekerheid in te bouwen om problemen
zoveel mogelijk op te lossen, zo stelt Jan Duijndam. Dat is een systematische
duurzame aanpak waar het hele bedrijfssysteem onder valt en waar de natuur
en het landschap het meest bij gebaat is. Zonder Boeren voor Natuur krijg je
een versnippering van landschapselementen waarbij het de vraag is of het
landschap daarmee behouden blijft. Zonder Boeren voor Natuur is de integratie
van cultuurgrond, natuur, water en landschap niet aanwezig en zullen de
gestelde einddoelen niet of onvoldoende gerealiseerd worden. Zonder Boeren
voor Natuur is Jan Duindam niet meer zo positief over het halen van de eigen
doelstellingen. Jan stelt duidelijk; ‘met Boeren voor Natuur ben ik er zeker van
dat we de unieke kwaliteit van het gebied kunnen handhaven, herstellen en
aantrekkelijk en toegankelijk maken voor de omwonenden.’
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De Bunte is een agrarisch bedrijf, dat nastreeft om, met
respect voor natuur- en cultuurhistorische waarden en op
gezonde economische basis, bij te dragen aan herstel
van een natuurlijk evenwicht tussen landschap, dier en
mens. Dit conceptdenken wil De Bunte breed uitdragen
middels voorlichting, educatie en training.

Waarom omschakelen naar Groen-Blauwe Diensten
Nu bijna negen jaar geleden is voor Corney Niemeijer het moment geweest om
van het yuppen-bestaan in marketing en sales de overstap te maken naar de
landbouw. In eerste instantie op een biologisch melkschapenbedrijf te Ambt
Delden op Landgoed Twickel. Door zijn scheiding was de bedrijfsverkoop na 4
jaar aan de orde. Uitkoop was geen optie, gezien de financiële risico’s.
De liefde voor het boerenvak zat echter diep. Bovendien was de drive om in
samenwerking met de natuur en de landbouw een bijdrage te leveren aan
herstel van een natuurlijk evenwicht tussen landschap, dier en mens alleen maar
groter geworden. Op De Bunte te Oele, ook op Landgoed Twickel, is hij daarom
opnieuw begonnen en sinds 2004 samen met zijn partner Gerarda van Merkerk.
Op deze plek willen ze graag wonen, werken en leven op een manier die bij hen
past. Bewust natuurlijk boeren op De Bunte.
Maar dat alles levert niet alleen voor hen een mooi leven en een mooie
omgeving op maar ook de samenleving heeft daar veel voordeel aan. Als op
deze plek maximaal geproduceerd gaat worden, om een economische basis
te behouden, zal het landschap langzaamaan verdwijnen. Intensief gebruik
van grond, kapitaal en arbeid blijft dan de enige optie om te blijven bestaan.
Daarmee verdwijnen de natuurlijke waarden: het coulisselandschap verdwijnt,
de flora verliest diversiteit en de fauna sterft uit of trekt weg. En daar komt de
samenleving pas achter als het te laat is. Bedrijfseconomisch boeren met behoud
of herstel van natuurlijk evenwicht is mogelijk door om te schakelen naar het
verlenen van Groen-Blauwe Diensten. Dan blijft totale landschap behouden en is
er een voorbeeld van hoe het ook kan.
Welke maatschappelijke diensten levert De Bunte
Basisactiviteiten op De Bunte zullen primair gericht zijn op behouden en
versterken van landschappelijke waarden, ruimte bieden aan ontplooiing
van biodiversiteit en het optimaal bieden van mogelijkheden ten aanzien van
waterberging en –zuivering. Daarbij wil De Bunte laten zien dat het agrarisch
bedrijf de mogelijkheden in zich draagt om natuurontwikkeling te begeleiden
en te stimuleren. De Bunte zal dit met overtuiging en deskundigheid uitdragen
middels voorlichting, educatie en training.
De brede geïntegreerde aanpak die De Bunte voorstaat vergt een manier van
denken die gekarakteriseerd wordt door “bewustwording en balans”.
Door die andere manier van boeren ontstaat een landschap waarin
landbouwgrond en natuurgrond elkaar opwaarderen. Een landschap waarin
landbouwhuisdieren een meerwaarde opleveren voor hun omgeving en het
landschap niet te kort doen. Een landschap waarin reeën, fazanten, hazen,
kikkers en eekhoorns kunnen leven en hun voedsel en schuilplek kunnen vinden.
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Een landschap waarin ruimte gelaten wordt voor een brede diversiteit aan
bloemen en planten. En uiteraard een landschap waar water zijn weg zal vinden
en zal bijdragen aan die biodiversiteit. En dat landschap weerspiegelt de balans
die mens en natuur zo hard nodig hebben. Dat landschap geeft de ruimte om
ons bewust te laten zijn van onze eigen balans en onze eigen plek op deze
aarde.
Hoe reageert de omgeving
‘Ze verklaren me voor gek of vinden het een mooi verhaal maar wachten af. En
toch, als je de tijd hebt om door te praten met mensen, te reflecteren, zien ze de
waarde van de ideeën. De meeste boeren hier zijn te traditioneel voor dit verhaal
of vinden het iets voor losers. Zij hebben altijd in productie gedacht en moeten in
productie blijven denken binnen hun bedrijfsopzet omdat het anders snel einde
oefening is. De meeste burgers zijn zich niet bewust van de rol van de boer voor
hun omgeving. Die omslag in denken heeft tijd en aandacht nodig. Die wil ik
er graag aan geven, maar ook voor mij geldt dat de bakker graag betaald wil
worden voor zijn brood.’
Onder welke voorwaarden levert De Bunte diensten en wat zijn de knelpunten
In deze beginfase van de implementatie van Groen-Blauwe Diensten verwacht
Corney Niemeijer een volledige inzet van alle partijen om het tot een succes
te brengen. ‘Als we de samenleving het bestaansrecht willen laten zien van
Groen-Blauwe Diensten moet dat in één keer goed gebeuren en het gewenste
resultaat moet concreet zijn. Dan moet duidelijk zijn dat het concept niet iets is
voor boeren die de wanhoop nabij zijn en op deze manier nog maar een paar
jaar overleven. Het is juist de dynamische ondernemer die de samenleving iets te
bieden heeft voor een goede prijs. In de beginfase moet er extra alert gekeken
worden dat dit het type aanbieder is die de diensten gaat verlenen. Een
ondernemer die bewust die keuze maakt en in staat is om dat bedrijfseconomisch
gezond te realiseren.
Dat houdt dan ook in dat contracten transparant, duurzaam en betrouwbaar
moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat je als ondernemer moet investeren in
bedrijfsontwikkeling met een technische afschrijving van minstens 20 jaar waarbij
de vergoeding bijvoorbeeld maar voor 5 jaar zeker is. Er moet een balans
bestaan tussen de tegenprestaties over en weer. Dat houdt dus ook in dat de
politieke ontwikkelingen niet te veel invloed mogen hebben op de contracten.
Natuurontwikkeling is gebaat bij de lange termijn en als er iets géén lange termijn
kent, zijn dat wel de politieke ideeën. Deze zijn vaker electoraal bepaald dan
ontwikkeld vanuit een lange-termijn-visie.
Als laatste zijn vertrouwen, samenwerking en begrip sleutelwoorden. Van boer
naar overheid en andersom. Beiden kunnen nooit alles van de ander begrijpen
en bevatten. Ga uit van de goede bedoelingen en inzet, toon daadkracht, pak
de uitdaging samen op om er een succes van te maken!’
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Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de toekomst
Groen-Blauwe Diensten zullen zich verder ontwikkelen. Niet alleen omdat die
termen op het moment in de mode zijn. De overheid heeft in de gaten dat
deze ontwikkeling noodzakelijk is en de boer ziet dat er voor hem ook een
voordeel te halen is. Corney Niemeijer plaatst echter vraagtekens bij de opzet
van de Groen-Blauwe Diensten. ‘Het heeft een hoog overleggehalte, met veel
deelname vanuit de vragerskant, de praktijk –de boer- is vaak slechts zijdelings
betrokken. Daarnaast zie ik op dit moment veel aandacht voor beheer op
landschapselementniveau en is een integrale gebiedsgerichte aanpak nog te
onderbelicht. Er moet alleen nodig iets van de grond komen om te bewijzen dat
al dat praten en al die studies zin hebben gehad. Dan kunnen we de theorie
toetsen aan de praktijk. Nog veel te doen!’
En hoe zit het dan met Boeren voor Natuur
Volgens Corney Niemeijer is een concept als Boeren voor Natuur de enige manier
om Groen-Blauwe Diensten succesvol te bewijzen. ‘Zeker gezien de integrale
aanpak zoals wij die voor ogen hebben. Hier op De Bunte zullen vele hectares
natuur meeliften op de ontwikkeling van ons bedrijf. Dat kan alleen binnen een
concept als Boeren voor Natuur. Omdat dat concept rekening houdt met de
behoeften van die natuur. Bij natuurontwikkeling kun je niet kijken naar een
gebied van een paar hectare maar moet je veel groter denken. Boeren voor
Natuur denkt groter. Maar Boeren voor Natuur kijkt ook naar het belang van
de landbouw voor die natuur. Dat de reeën en de hazen ook eten van mijn
grasland, dat de fazanten hun voeding vinden in mijn akkers en dat het water
bijdraagt aan een grotere biodiversiteit en condities schept voor een evenwicht
tussen landschap, dier en mens.’
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4.

Een praktijkvoorbeeld verder uitgewerkt

4.1 Van GBD naar Boeren voor Natuur
Waar vragers en aanbieders gezamenlijk vorm weten te geven aan GBD,
ontstaan bijzondere projecten. Op het landgoed Twickel en in de Polder van
Biesland is dat ook het geval. Hier werken boeren, maatschappelijke organisaties,
overheden en onderzoekers samen aan de uitvoering van het concept Boeren
voor Natuur.
Dit concept werd in 2001 ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Alterra om
op te roepen tot verandering in beheer van onze groene ruimte. Naast de
ontwikkeling van GBD op elementniveau, ontwikkelde men een visie waarin de
GBD geïntegreerd en gebiedsgericht opgepakt kan worden. Op die manier
werd ingespeeld op het gat tussen de gangbare landbouw, die steeds meer
onder financiële druk moet produceren voor de wereldmarkt, en de klassieke
natuurterreinen. De geïntegreerde aanpak is ontwikkeld vanuit het idee dat het
landschap wordt gevormd door de natuurgrond en de cultuurgrond en dat elk
gebied zijn eigen natuur- en cultuurhistorische waarden en grondslagen heeft.
In deze visie op het landelijke gebied wordt een grotere rol toebedeeld aan de
boer in het beheer van natuur en landschap. Er ontstaat weer een wederzijdse
afhankelijkheid tussen landbouw en natuur. Daarnaast kan de boer inkomen
verwerven door deze dienstverlening in Groen-Blauwe Diensten door de
bedrijfsvisie af te stemmen op de visie van het concept Boeren voor Natuur.
Enerzijds laat de boer dan omzet liggen die hij anders uit zijn landbouwactiviteiten
zou genereren. Anderzijds “produceert” hij natuur en landschap, in reactie op de
vraag vanuit de samenleving, en wordt daarvoor betaald.
Bij Boeren voor Natuur wordt dan een gebiedsgericht plan gemaakt waarbij 3
verschillende landbouwbedrijven worden onderscheiden:
•
Een grootschalig landbouwbedrijf dat produceert voor de wereldmarkt
en verder geen andere maatschappelijke diensten verleent en dus ook
geen vergoeding krijgt.
•
Een landschapsgericht landbouwbedrijf dat maximaal 10% van zijn
grond reserveert voor landschapselementen en zich verplicht om deze
landschapselementen in stand te houden en te beheren. Voor het
beschikbaar stellen en onderhouden van deze grond krijgt de boer een
reële vergoeding.
•
Een natuurgericht landbouwbedrijf brengt zijn hele bedrijfssysteem,
met alle grond, in het project in en gaat over op een bedrijfsvoering
waarbij geen mest, krachtvoer en kunstmest van buiten het bedrijf wordt
aangevoerd. Eveneens worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt
en wordt de waterhuishouding hersteld cq aangepast. Hierdoor vindt
er een meer extensief beheer plaats en wordt gestuurd op een goed
beheer van omstandigheden waarin planten- en dierensoorten kunnen
verschijnen.
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Door de zonering van de drie bedrijfstypen (natuurgericht rond natuurgebieden
en rond de stad en grootschalig in de jonge polderlandschappen) ontstaan
regionale gradiënten, van kleinschalige tot grootschalige landschappen, met
daarin verschillende natuurkwaliteiten.
Op het natuurgerichte bedrijf ontstaan verschillen tussen percelen waarop
nog een redelijke productie wordt gehaald en percelen die steeds verder
verschralen. Dit biedt kansen voor de wilde planten en dieren die van oudsher in
het agrarische cultuurlandschap thuishoren.
Op de natuur- en landschapsgerichte bedrijven zijn er vormen van landbouw
waarbij het realiseren van natuur-, landschap- en waterdoelen voor de boer
volwaardige bedrijfsdoelen zijn. De boer blijft zelfstandig ondernemer.
Afspraken worden in een privaatrechtelijke overeenkomst vastgelegd en de
doelstelling is om dat voor een periode van 30 jaar te doen. Er wordt een
gebiedsfonds opgezet waarbij gebiedspartijen en rijksoverheid éénmalig storten
en het rendement is afdoende om de boeren jaarlijks uit te betalen.
Op het gebied van Groene Diensten en Blauwe Diensten kunnen de wensen dus
in het gebied op een rij gezet worden. De verschillende landbouwbedrijftypes
kunnen elkaar aanvullen en nabij gelegen natuur kan betrokken worden in de
gebiedsplannen. Natuurgebieden die nu te droog zijn, omdat de omliggende
landbouwgronden voor de reguliere bedrijfsvoering “droge voeten” moet
hebben, zullen profiteren van de herinrichting van het watersysteem. Groene
Diensten en Blauwe Diensten kunnen elkaar in deze opzet versterken.
4.2 Resultaten en controle
Als er ergens voor betaald wordt, moet ook duidelijk zijn waarvoor en welke
resultaten er verwacht mogen worden.
Bij de landschapselementen is dat redelijk helder te krijgen. De plaats van
het landschapselement wordt vastgelegd, de inrichting wordt bepaald en
gerealiseerd en van te voren wordt beschreven welke beheersmaatregelen
nodig zijn om het landschapselement in stand te houden. De onderliggende
grond verdwijnt uit het landbouwverkeer maar blijft eigendom van de boer en dit
wordt vastgelegd in een erfdienstbaarheidcontract.
Hierdoor is het element vastgesteld, vastgelegd en geborgd. Een, in het leven te
roepen, regionale stichting controleert de inrichting en het onderhoud en heeft
de mogelijkheid om middels sancties inrichting en beheer af te dwingen.
In de gebiedsplannen worden alle landschapselementen op elkaar afgestemd
en beschreven en dit borgt een passende inrichting en een passend beheer in
een groot gebied.
Bij de natuurgerichte hectares worden ook doelen omschreven. Per bedrijf
worden bedrijfsplannen gemaakt waarin staat beschreven wat naar alle
waarschijnlijkheid de te verwachten natuurresultaten zullen zijn. Sterkere
omschrijvingen kunnen niet worden gemaakt omdat wordt gewerkt met
het sturen op een goed beheer van omstandigheden waarin planten- en
dierensoorten kunnen verschijnen. Boeren hebben een inspanningsverplichting,
geen resultaatverplichting.
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In de opzet van het bedrijfsplan wordt nauw samengewerkt met de boer om
vast te stellen welke hectares de meeste potentie hebben voor natuurwaarden
en welke meer landbouwkundig zullen worden ingezet. Dit alles binnen
de afspraken van 0-input, geen bestrijdingsmiddelen en aanpassing van
de watersystemen. Aangezien de 0-input een harde randvoorwaarde is
en er wel landbouwproducten als melk en vlees worden afgevoerd treedt
er een verschraling op. Voor de boer is het dan ook van belang om een
consequent beleid door te voeren in beheer omdat hij daarmee ook het
optimale landbouwkundige rendement realiseert. Dat consequente beleid is
ook wat de natuurwaarden nodig hebben. Daardoor zijn deze 2 elementen
(landbouwproducten en natuur produceren) op het bedrijf niet strijdig met elkaar
maar ze versterken elkaar.
De boer legt zich vast voor een periode van minimaal 30 jaar waarin hij grond,
arbeid en kapitaal niet meer voor een efficiënt landbouwbedrijf in kan zetten. Dit
is een forse financiële aderlating. Het realiseren en produceren van natuur- en
landschapswaarden zijn in deze visie ook duidelijke bedrijfsdoelen en die zal hij
daarom ook willen realiseren. Door te verschralen en te beheren en arbeid in te
zetten voor het optimale beheer.
De controle van het bedrijfssysteem zal door de regionale stichting worden
gedaan en kan vrij eenvoudig plaatsvinden door de controle van de
boekhouding en regelmatige controle ter velde. Bovendien is het een breed
gedragen concept waarbij de omgeving ook nauw betrokken is. Lokale partijen
als agrarische natuurverenigingen, vogelwacht en Milieuplatform zijn betrokken
in de opzet en monitoring. De sociale controle is daardoor groot. De boer zal ook
niet het risico willen lopen om zijn netwerk tegen zich te krijgen. Maar ook zal het
regionale netwerk zich inspannen om de boer te ondersteunen en te motiveren
de juiste acties in te zetten. Met daarnaast de mogelijkheden van sanctioneren
door de regionale stichting is de borging van het opgezette bedrijfssysteem een
feit.
De kosten voor de administratieve controle en afwerking zijn relatief laag.
Daarmee is in dit concept elke euro voor de realisatie van natuur- en
landschapswaarden meer effectief benut. En de boer krijgt een vergoeding die
in verhouding is met de financiële consequenties die de contracten voor hem
hebben.
4.3 Overlegstructuren en communicatie
Van alle factoren die van Boeren voor Natuur een succes kunnen maken is
samenwerking wel het meest essentieel. In de pilot Boeren voor Natuur werken
minstens 30 tot 40 partijen samen om het project uit te werken en op te zetten.
Te denken valt daarbij aan partijen met een groot belang als de Rijksoverheid,
provincies, waterschappen en gemeentes rondom de pilot gebieden. Maar
ook de boeren betrokken in de opzet, verpachters als Landgoed Twickel,
Staatsbosbeheer en gemeente Delft, natuurverenigingen, belangenorganisaties,
de verschillende landschappen en onderzoeksinstituten als Alterra, DLV, Louis
Bolk, ASG en het LEI.
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Het is een continu afstemmen van belangen en informeren over ontwikkelingen.
Er zijn verschillende overlegstructuren opgezet zodat iedereen zijn bijdrage kan
leveren en waardoor vroegtijdig allerlei bottlenecks worden onderkend en
opgelost. Hierdoor kan vroegtijdig in het proces worden bijgestuurd waardoor de
trein door blijft lopen en iedereen enthousiast blijft in deze pilot.
Ten behoeve van de informatie-uitwisseling is er ook een website opgezet
(www.boerenvoornatuur.nl) en wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd
naar alle belangstellenden. Dit zijn al ruim 300 mensen die hebben aangegeven
geïnformeerd te willen worden.
Binnen het project onderkent iedereen dat gekeken moet worden naar het
gezamenlijke belang en niet alleen naar de punten waarin belangen strijdig
zijn en afwijken. Uiteraard moet er aandacht zijn voor de verschillen, maar door
alleen te focussen op de verschillen komt geen enkel samenwerkingsproject van
de grond.
4.4 Stand van zaken van dit moment
De visie is uitgewerkt en gebieds- en bedrijfsplannen liggen klaar om
geïmplementeerd te worden. Gebiedspartijen, rijksoverheid en boeren hebben
toegezegd binnen de uitgewerkte visie te willen gaan werken en het geld ligt
klaar. Er zullen in Nederland in eerste instantie twee pilots, in de Polder van
Biesland en op Landgoed Twickel, worden opgezet. Doel is ook om deze pilots
intensief te volgen om te zien in hoeverre de theorie zich in de praktijk bewijst.
Alleen speelt de Europese Gemeenschap nu een belangrijke rol. Een groot
deel van de gelden die naar de boeren gaat ter vergoeding van hun diensten
is gemeenschapsgeld. Dat houdt in dat vanuit Brussel getoetst moet worden
in hoeverre er hier geen sprake is van valse inkomensondersteuning van de
betreffende boeren. Om te voorkomen dat andere boeren in Europa geen
eerlijke kans hebben om te kunnen concurreren op een vrije markt.
Helaas is er, eind mei 2006, nog geen definitieve reactie vanuit Brussel. Het
traject duurt lang en levert vooralsnog weinig duidelijkheid over de te volgen
stappen. Spijtig genoeg worden dergelijke initiatieven nog steeds gezien als
inkomensondersteuning, terwijl hier sprake is van een dienstverlening waar geld
voor betaald mag en moet worden. Er wordt arbeid verricht voor onderhoud
en financiën en grond worden voor een lange termijn vastgelegd ten behoeve
van de natuurdoelen. Dat is wat waard, zeker als we ons realiseren dat de
boerenondernemer het ook nog eens voor eigen rekening en risico doet. Als
landbouwopbrengsten tegenvallen, voelt hij dat in zijn portemonnee terwijl
de samenleving nog steeds dezelfde diensten geleverd krijgt. Als dezelfde
doelen gerealiseerd moesten worden door aankoop en beheer vanuit
gemeenschapsgelden, was er in de periode van 30 jaar meer geld nodig en
waren de financiële risico’s ook voor de gemeenschap.
Als Brussel achter het concept gaat staan en inziet dat hiermee de maatschappij
is gediend en de boeren in dit concept geen bedreiging vormen voor een
oneerlijke Europese concurrentie, zal dat een zeer positieve stimulans zijn voor alle
Groen-Blauwe Diensten projecten.
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5.

Wat kunnen we leren

Wat kunnen we leren van deze vraaggesprekken en Boeren voor Natuur.
Verschillende organisaties met verschillende doelen en maar één landelijk
gebied. Veranderende regelgeving aangepast aan een veranderende
samenleving in een 24-uurseconomie waarin wel eens wordt vergeten wat de
consequenties zijn en we er vaak te laat achter komen dat het anders had
moeten gaan.
5.1 Wat alle partijen willen
Wat zijn nu de overeenkomsten van alle partijen in dit verhaal.
De geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak met een duurzaam karakter is een
onderdeel waar opvallend genoeg iedereen voor pleit. Dat is noodzakelijk voor
het landelijke gebied, de natuurwaarden, waterbeheer en de portemonnee
van de boer. Daarnaast is opvallend dat alle partijen daarbij dan op de één of
andere manier aangeven dat dat binnen het huidige Programma Beheer niet
goed mogelijk is. De vraag leeft of dat met de algemene GBD zoals die nu in
de catalogus worden uitgewerkt wel kan terwijl dat bij het concept Boeren voor
Natuur juist wel kan.
GBD als een kans Er kan dan in elk gebied gericht worden ontwikkeld, afgestemd
en beheerd. Iedereen ziet de GBD als dé mogelijkheid om eigen doelen te
realiseren. Eigen doelen die voortkomen uit het bestaansrecht van de organisatie
of de eigen intrinsieke behoefte van de boeren. Daarbij moet duidelijk zijn dat
niet elke boer die intrinsieke behoefte heeft maar deze twee boeren zullen echt
niet de enige twee zijn.
Vroegtijdig overleg en afstemming van wensen is eveneens een overeenkomst
tussen alle partijen. “Heeft iemand ideeën? Kom praten om te kijken wat we er
mee kunnen doen en wat voor rol we kunnen innemen” is de teneur. Alle partijen
staan open voor overleg en wil dit ook breed inzetten.
Praktisch, concreet en prestatiegericht belonen zijn termen die ook bij alle partijen
terug te vinden zijn. Iedereen is het er over eens dat het niet bij vage verhalen
en plannen moet blijven. Zorg voor een duidelijk doel, beschrijf de resultaten en
bepaal de vergoeding in verhouding met de inspanningen.
Het realiseren van eigen doelen moet voorop staan is een opmerking die
door alle partijen gemaakt wordt. Daarin zit de overeenkomst voornamelijk
in de feitelijke kant van de opmerking. Inhoudelijk kon er wel een eens groot
verschil mee zichtbaar worden. Op dat punt gaan we onder de paragraaf
‘samenwerking en nash-evenwicht’ verder in.
Het is tijd voor concretisering van GBD is een lijn die door elke partij wordt
onderschreven. Er is al veel voorwerk verricht, er is veel gepraat maar nu moet
er wat duidelijk worden en dan bij voorkeur in de breedte waarbij elk onderdeel
van de GBD betrokken is, geïntegreerd en gebiedsgericht met een rol voor alle
partijen en positieve resultaten voor alle partijen.
Boeren voor Natuur is een positief concept. Daar is iedereen het over eens. Zowel
in de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak maar juist ook in het duurzame
karakter waarbij juist de 30-jaars periode als heel positief wordt gezien. Dit biedt
continuïteit en de meeste kansen om einddoelen te bereiken.

45

5.2 De overheden specifiek
Wat valt bij de overheden (rijk en provincie) verder nog meer op.
Decentralisatie verandert rollen in het beheer van het landelijk gebied waardoor
provincies nog sterker hun eigen instrumenten ontwikkelen en willen beheren.
Ze willen andere gebiedspartijen sturen en stimuleren en zien GBD als het
aangewezen middel. Het Rijk trekt zich steeds meer terug in operationele zin
en de provincies staan daar positief tegenover. Nu kunnen zij meer voor hun
provincie betekenen.
Tijd en geld is beschikbaar en het lijkt bijna dat er eerder gebrek is aan goede
ideeën uit het veld dan aan geld. Uiteraard is de kans groot dat de provincies
deze verwoording op papier niet direct met gejuich ontmoeten maar gezien de
gesprekken en resultaten lijkt dit geen vreemde conclusie. Het is in ieder geval
zeer positief dat er vroegtijdig gepraat kan worden en dat zelfs procesgeld
beschikbaar gesteld kan worden. Dat er grenzen zijn aan de uitgaven is uiteraard
vanzelfsprekend.
Samenwerking is een must en een ieder is bereid tot samenwerken.
5.3 De waterschappen specifiek
De verschillende waterschappen wijken af van de andere partijen, zowel in rol als
in houding. Dat komt door verschillende oorzaken;
Verandering van rol voor de waterschappen. In het jonge verleden moest men
het waterpeil beheren in kwantitatieve zin, met in het landelijke gebied de
meeste aandacht voor de landbouw, gericht op de laagste kosten. Nu liggen
er meer kwalitatieve wensen, heeft de overheid een ecologische doelstelling
geformuleerd en is de verhouding met de samenleving belangrijker geworden.
Er moeten prestaties geleverd worden op een ander niveau en de communicatie
met de samenleving wordt belangrijker. De ontwikkeling van Blauwe Diensten
staat in de kinderschoenen en de samenwerking met andere partijen is niet
vanzelfsprekend. Komt daarbij nog de onduidelijkheid in het verschil tussen
Groene Diensten en Blauwe Diensten en het plaatje is compleet. Het proces
van veranderen is gaande en vraagt intern ook een grote omslag. Het zal dus
zowel intern als extern gecommuniceerd moeten worden en dat vraagt tijd en
aandacht.
Verschil tussen Groene en Blauwe Diensten is diffuus waardoor, zoals
eerder al beschreven, het moeilijk is te zien waarvoor de waterschappen
verantwoordelijk zijn. Komt daar nog bij de kostenbewuste eigenschappen
van de waterschappen. Het is voor de waterschappen al moeilijk om richting
de samenleving te verdedigen dat zij geld moeten heffen voor het beheer
en de inrichting. De samenleving begrijpt dat niet en de lage opkomsten voor
de waterschapsverkiezingen en beperkte betrokkenheid van de samenleving
bij het waterschap is een duidelijk signaal. Met dat in gedachten zullen de
waterschappen niet snel kunnen kiezen voor extra uitgaven voor zaken die niet
direct gerelateerd zijn aan hun taken. Succesvolle GBD kunnen wel bijdragen
aan de verbetering van het maatschappelijk draagvlak maar daar zullen ook
andere partijen aan bij moeten dragen. Het zal gezien moeten worden als een
gezamenlijk probleem.
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5.4 De natuurbeheerders specifiek
Als we naar deze groep kijken valt het volgende op;
Positieve houding ten opzichte van GBD is bij alle partijen aanwezig. Men ziet
duidelijk dat hun eigen doelstellingen beter te realiseren zijn met GBD. Zonder dat
hen dat nu direct geld oplevert.
Dat de missie belangrijker is dan eigendom en eigen beheer is een omslag die
waar te nemen is. Men zit niet meer op de lijn dat men zelf alles moet aankopen
en beheren maar ziet duidelijk de positieve rol die de boer kan hebben.
GBD biedt de mogelijkheid om andere partijen te stimuleren om mee te werken
aan gebiedsgericht ontwikkelen. Om de kwaliteit van het eigen gebied op
te waarderen, kunnen GBD een goed middel zijn. Andere partijen zien de
ontwikkelingen dan niet alleen als een bedreiging maar ook als een kans.
Daarnaast hebben deze organisaties aan die anderen, over het algemeen
boeren, dan ook wat te bieden. Afspraken met de agrarische sector kunnen
daardoor duurzamer gemaakt worden.
GBD creëren een betere samenwerking tussen boeren, natuurbeheerders,
overheid en burgers wat de eindresultaten alleen maar positief beïnvloedt.
5.5 Boeren voor Natuur specifiek
Wat valt nu op bij de reacties van de verschillende partijen als het gaat om
Boeren voor Natuur. Zoals we al eerder zagen is iedereen positief over dit project
ten aanzien van de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak. Er is aandacht voor
groen en blauw, voor inrichting en beheer, vitaal platteland en behoud van het
landelijke gebied en de duurzaamheid wordt positief beoordeeld.
Verder zijn er nog wel een aantal aspecten die hier en daar genoemd werden.
Ten aanzien van het beheer wordt duidelijk dat men te spreken is over de opzet
waarbij het beheer in één keer geregeld wordt, met één keer geld storten en
voor de lange termijn omschreven resultaat.
In de richting van de boer is het een goed aanbod, wat de ingang bij de boer
makkelijker maakt als je als overheid of natuurbeherende organisatie een doel
wilt realiseren. Daarnaast wordt de centrale rol van de boer bij het beheer als
positief ervaren.
Het innovatieve en vernieuwende karakter van de pilot wordt genoemd en het
ondernemerschap van de boer wordt aangeboord en dat wordt gezien als een
positief element voor succes op korte en lange termijn.
Bovendien draagt Boeren voor Natuur bij aan de continuïteit van natuur- en
landschapsbeheer en agrarische activiteiten. Het is een symbiose waar voor alle
partijen geldt dat 1+1 meer is dan 2.
Er wordt eigenlijk maar één negatief punt genoemd: de complexiteit in de
juridische context bij zoveel verschillende participanten. De contracten met
verschillende partijen, de invloed van Brussel en de gang naar Brussel. Het blijkt
dus uit ervaring geen eenvoudige weg in de aanloop. Schrale troost is wel dat als
die weg eenmaal is afgelegd het eenvoud troef is.
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5.6 Samenwerking en het Nash-evenwicht
Evident in alle verhalen is de noodzaak tot samenwerking. Veel partijen met
verschillende doelstellingen in één landelijk gebied met verschillende eigenaren.
Overeenstemming is dan essentieel om die doelstellingen te bereiken. Waar
moeten dan oplossingen gezocht worden om dit te concretiseren?
Misschien moeten we eens terug gaan in het verleden en kijken naar hoe onze
economie is ontstaan en waar de bakermat ligt voor het maatschappelijk
functioneren.
De schotse econoom Adam Smith (1723-1790) wordt gezien als de grondlegger
van het klassieke liberalisme. Hij stelde; “bij rivaliteit dient de individuele ambitie
het algemeen belang”. Dit uitgangspunt heeft 150 jaar lang de basis gevormd
van het liberale denken. Adam Smith wordt zelfs gezien als de vader van de
moderne economie. Meer dan 150 jaar later, eind jaren veertig, is dit denken
doorbroken door de zienswijze van de wiskundige John Forbes Nash (1928) wat
uiteindelijk bekend wordt als het Nash-evenwicht. “Als niemand van strategie
verandert, blijft alles bij het oude en verandert er niets. Als iedereen wat
verandert, kan iedereen zich verbeteren. Daarmee vervalt de rivaliteit en wordt
het algemeen belang meer gediend”. Dit Nash-evenwicht lijkt zo eenvoudig
maar is van cruciaal belang geweest. Het algemeen belang is dus meer gediend
bij samenwerking dan bij rivaliteit.
De vraag is of onze hedendaagse samenleving ook gericht is op de
samenwerking of dat rivaliteit een belangrijker rol speelt. Gezien de huidige
individualisering en een blik op de hedendaagse samenleving en politiek is het
niet vreemd om vast te stellen dat rivaliteit vaak meer ingang vindt dan het
evenwicht, misschien wel omdat dat al zo lang in onze genen zit. Samenwerking
wordt dan vaak toegepast om voornamelijk het eigen belang te dienen.
Opportunisme is niemand vreemd.
Daadwerkelijke succesvolle samenwerking zal dus gericht moeten zijn op
het dienen van het algemene belang, wil er daadwerkelijk een goed Nashevenwicht gerealiseerd worden.
Wat nu de link is met GBD?
Alle partijen geven aan dat het realiseren van eigen doelen voorop moet staan
in de ontwikkeling van GBD. De vraag is echter of bij de bepaling van die eigen
doelen ook de doelen van anderen zijn meegenomen.
Het is niet meer dan terecht als vanuit opportunisme eigen doelen bepaald en
nagestreefd worden. Het eigen belang zal duidelijk moeten zijn en de motivatie
vanuit eigen belang is altijd groter dan de motivatie vanuit algemeen belang.
Een boer zal bijvoorbeeld een duidelijk eigen belang moeten hebben om GBD uit
te gaan voeren, wil die GBD voor iedereen succesvol zijn en worden.
Het moet echter ook zo zijn dat alle eigen belangen worden samengevoegd in
een Nash-evenwicht waarin iedereen iets bijstelt ten dienste van de samenleving.
Uiteindelijke doel is om de samenleving iets te bieden; behoud van landschap,
waterberging, natuurbeleving, vitaal platteland e.d. Daarbij is het niet van
belang of de provincie dat heeft gerealiseerd of de boer, het waterschap of
het Rijk. Het gaat om het einddoel. Daarbij moet wel gekeken worden naar een
ieders rol en positie, maar moet ook een vertrouwen aanwezig zijn dat andere
partijen hetzelfde einddoel nastreven.
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In een goed Nash-evenwicht kunnen GBD in samenwerking van de grond komen.
Daarbij is het van belang dat huidige samenwerkingspartijen elkaar weten te
overtuigen van elkaars goede bedoelingen en mogelijkheden, maar dat dat ook
verkocht wordt naar de buitenwereld. Die buitenwereld kan de maatschappij zijn
die op een afstand staat. Maar ook de eigen organisatie zoals bijvoorbeeld de
provincie waar andere medewerkers overtuigd moeten worden van het doel en
de opzet van afdeling die zich bezig houdt met GBD.
Het gaat dan niet alleen om het verkopen van het eindproduct maar om de hele
organisatie. Hierin zou de marketing van GBD als een rode draad moeten lopen.
Niet als een op zichzelf staande discipline maar als een multidisciplinaire activiteit
die invloed heeft op het totale organisatieproces.
5.7 Kritische succesfactoren
Als we alles op een rij zetten kunnen we uit bovenstaande verhalen een aantal
punten halen die als kritische succesfactoren genoemd kunnen worden.
Waaraan moeten we denken als we GBD succesvol willen opzetten en
implementeren? Wat kan benut worden vanuit de houding en uitgangspunten
van de verschillende partijen? Onderstaand een top-10.
•
Vroegtijdig overleg
Alle partijen willen vroegtijdig betrokken worden in opzet en ontwikkeling.
Neem dat mee bij de opzet van eigen projecten. Maak daarnaast breed
bekend dat de organisatie graag vroegtijdig in overleg wil zodat derde
partijen daar ook op tijd invulling aan kunnen geven.
•
Breed draagvlak creëren
Zorg voor een breed draagvlak, ook binnen de eigen organisatie.
Nu hangt het succes van ontwikkeling van GBD nog wel eens af
van individuen binnen de organisatie. Daarnaast zal ook buiten die
organisatie er een draagvlak moeten zijn voor GBD. Het realiseren van
een voorbeeld GBD, hoe klein ook als onderdeel van een groter geheel
in de toekomst, kan bijdragen aan een beter draagvlak.
•
Groene en Blauwe Diensten beter duiden
De scheiding tussen Groene en Blauwe Diensten is diffuus. Hierdoor
kunnen partijen eigen belang en gemeenschappelijk belang minder
goed in beeld brengen. Zorg voor een duidelijke scheiding tussen deze
verschillende diensten of voeg het samen. Dit voorkomt de discussie van
wie verantwoordelijk is, zeker in financiële zin, voor een bepaalde dienst.
•
Duurzame projecten
Zorg voor de opzet van duurzame projecten. Alle partijen hebben vanuit
hun eigen visie belang bij duurzaamheid. Vertaal dit expliciet in het
project.
•
Gebiedsgericht en geïntegreerde aanpak
Zorg dat GBD passen in een groter geheel. Door gebiedsgericht te
werken worden de GBD duidelijker en meer zichtbaar. Door de diensten
ten behoeve van landschap, natuur, milieu en water zo volledig mogelijk
te integreren heeft elke partij een groter voordeel en is de kans op
succes groter. In een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak zullen
de aanbieders van GBD ook meer de zin en het belang van GBD zien en
beter presteren.
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Duidelijke zakelijke afspraken
Leg afspraken, of het nu gaat om eindresultaten, beheersactiviteiten of
beloning, zakelijk vast. Voorkom onduidelijkheden en wees duidelijk in
vormen van beoordeling, beloning en sancties.
Praktisch, concreet en prestatiegericht belonen
Zorg voor een opzet waarin de beloning praktisch en concreet is
verwoord en waarin voor de prestatie en dienstverlening wordt betaald.
Value for money.
Betrek vragers en aanbieders volwaardig
Geef in de ontwikkelingsfase alle partijen voldoende medezeggenschap.
In veel projecten is de aanbiederskant, voornamelijk de boeren, vanaf
het begin onvoldoende betrokken. Als de ontwikkeling van GBD juist
in de beginfase de boer betrekt, is de kans op succes groter. Benut
zijn ondernemerschap en voorkom dat GBD een systeem wordt om
boeren te laten overleven. GBD moet daarin dienstverlening zijn van
ondernemende boeren naar de samenleving waar een reële vergoeding
tegenover staat en geen subsidie om faillissement af te wenden.
Zorg voor een Nash-evenwicht
Streef niet alleen de eigen doelen voor 100% na, maar zie waar het
hoogst haalbare voor alle partijen ligt, zowel op de korte als de lange
termijn. Een goede samenwerking zorgt voor de behartiging van ieders
belangen zonder iemand te kort te doen. Heb daarin vertrouwen in
elke partij en verdien vertrouwen van elke partij. Betrouwbare partijen
verdienen uiteindelijk op de lange termijn elke investering terug.
Benut de marketingkracht en -kennis
Laat marketing als multidisciplinaire activiteit toe binnen de projectopzet
vanaf een vroeg stadium. Een project moet niet alleen als het klaar is
verkocht worden aan derden maar moet in zijn totaliteit de voordelen
voor belanghebbenden uitstralen. Door ook vroegtijdig marketingkracht
en -kennis te benutten verkoopt het project zich uiteindelijk vanzelf.
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Lijst met gebruikte afkortingen
BvN
EHS
GBD
ILG
PB
POP
SAN
SN

Boeren voor Natuur
Ecologische Hoofdstructuur
Groene en Blauwe Diensten
Investeringsbudget Landelijk Gebied
Programma Beheer
Plattelands Ontwikkelings Programma
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Subsidieregeling Natuurbeheer
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