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Het programma Natuurplanbureaufunctie
Ondersteunend Onderzoek (WOT-04-002)
ontwikkelt kennis die wordt toegepast in
de producten van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP). Het onderzoek richt
zich op vier kennisvelden: biodiversiteit,
landschap, bestuur & maatschappij en
economie.
De Programmacommissie Natuur, onder voorzitterschap van het MNP (Leon Braat), fungeert
als stuurgroep voor het programma en zorgt
voor de doorvertaling van de kennisbehoefte
van het MNP naar kennisvragen aan
Wageningen UR. Nieuw in de programmering in
2006 is de clustering van de kennisbehoefte
van het MNP in tien thema's:
• Bestuurlijke organisatie van het natuurbeleid
• Implementatie van beleid
• Landschapskwaliteit
• Betekenis van natuur (in brede zin)
• Betekenis van de ecologische hoofdstructuur
• Ontwikkeling in de Landbouw
• Waterbeleid en Noordzee
• Internationale aspecten van het natuurbeleid
• Infrastructuur
• Kosten en baten

KB

WOT

BO

Thema 2

Thema...

Biodiversiteit
Landschap
Bestuur & Maatschappij
Economie

Thema 1 Bestuurlijke organisatie

Voor elk thema wordt een beschrijving
gemaakt waarbij aan vier aspecten wordt
gedacht: a) het bredere kader waarin het
onderzoek moet worden bezien, b) de
kennisbehoefte van het MNP rond het thema,
c) de reeds beschikbare kennis rond het thema
en d) de identificatie van de kennis die we de
komende jaren ontwikkelen.

4

WOt’s new Nummer 3 - oktober 2005

WUR
(Onderz.)vragen

MNP-producten

Kennis-producten

WUR
(Onderz.)projecten

Met deze clustering van het ondersteunend
onderzoek in thema's willen we de synergie in
de kennisontwikkeling versterken, zowel intern
(tussen de kennisvelden) als extern (tussen het
onderzoek in de Kennisbasis (KB), de andere
wettelijke onderzoekstaken (WOT) en het
beleidsondersteunend onderzoek (BO)). We
verwachten veel van deze vernieuwde aanpak.
Niet alleen omdat de thema's sterk beleidsgeoriënteerd zijn, maar ook doordat we zijn
overgestapt van een jaarlijks pakket 'losse
projecten' naar een meerjarenpakket met
projecten per thema.
Contact: harm.houweling@wur.nl

Stand van het Platteland in
beeld
Lammert Kooistra
Rijk en provincies werken samen hard om
het beleid voor de ontwikkeling van het
landelijk gebied vorm te geven. Het rijk
stuurt hierbij op hoofdlijnen en beschrijft
lange termijn doelen in het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland
(MJP-AVP). De 12 provincies krijgen de
regierol in de uitvoering en maken een
nadere uitwerking in hun eigen provinciale
plannen (de pMJPs).
De uitvoering van het Meerjarenprogramma zal
onder andere worden gefinancierd uit het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). In de
loop van 2006 zullen de benodigde afspraken
tussen rijk en provincies worden vastgelegd in
convenanten en vanaf 2007 kan men dan aan
de slag.

Om alle betrokkenen te voorzien van de juiste
beleidsinformatie is al in een vroeg stadium een
begin gemaakt met een systeem voor
monitoring en evaluatie. Uitgangspunt is dat de
provincies rapporteren over voortgang van de
afgesproken prestaties, terwijl het rijk de
effecten van het beleid in beeld brengt. In het
MJP-AVP zullen hiervoor effect- en prestatieindicatoren worden beschreven. De Directie
Platteland van het ministerie van LNV heeft de
unit WOT Natuur & Milieu (via het Milieu- en
Natuurplanbureau) en de Directie Kennis van
LNV gevraagd dit systeem voor te bereiden
binnen het WOT programma Monitoring en
Evaluatie Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP).
Binnen het programma ME-AVP wordt in nauwe
samenwerking met beleidsdirecties van LNV en
VROM een organisatie opgezet en een
informatiesysteem ontwikkeld om monitoringgegevens centraal te beheren en beschikbaar
te maken. De beleidsdirecties gebruiken deze
informatie om beleidsevaluaties uit te voeren
en voldoen daarmee aan hun rapportageverplichtingen naar onder meer de Tweede
Kamer. Een belangrijke ontwikkeling is dat de
beschikbare monitoringgegevens via het
webportaal Stand van het Platteland breed
beschikbaar zullen worden gesteld. Op deze
manier is het mogelijk om samen met alle
betrokkenen op basis van actuele gegevens de
discussie te voeren over de ontwikkeling van
het platteland in Nederland. De eerste versie
van het webportaal zal begin 2006 beschikbaar
zijn.
Contact: lammert.kooistra@wur.nl
en wies.vullings@wur.nl

Verschenen Publicaties
De WOT Natuur & Milieu geeft drie reeksen
publicaties uit: WOt-studies, WOt-rapporten
en WOt-werkdocumenten. Medio november
verschijnt een WOt-studie met als thema:
'Natuur in beleidsprocessen'. Tot nu toe zijn
twee WOt-rapporten en circa tien WOtwerkdocumenten uitgebracht. Een overzicht
van verschenen publicaties is te vinden op
de website: www.wotnatuurenmilieu.nl

