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Woord vooraf

In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden
vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn
overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016.
Per WOT-thema is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit twee delen: een
samenvattende rapportage over het thema als geheel en een beschrijving van elk der afzonderlijke
projecten. De volgende werkdocumenten omvatten samen de jaarrapportage over 2012 van de WOT
Natuur & Milieu:
Nr. 325: WOT-04-008 Agromilieu
Nr. 326: WOT-04-009 Informatievoorziening Natuur (IN)
Nr. 327: WOT-04-010 Balans van de Leefomgeving (BvdL)
Nr. 328: WOT-04-011 Natuurverkenning (NVK)
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT- 04- 010 (Balans van de
Leefomgeving). De resultaten van dit thema hebben hun weg gevonden naar het ministerie van EZ
via de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en via de publicaties van de WOT
Natuur & Milieu.
Daarnaast wordt in het Kennisbasis onderzoek (KB) jaarlijks geïnvesteerd in kennisvernieuwing voor
de WOT Natuur & Milieu. De rapportage hierover wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
leiding van dit Kennisbasis onderzoek.
Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project een beknopt
verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan voor het desbetreffende
project de administratieve gegevens en een beknopte inhoudelijke beschrijving van het doel en het
behaalde resultaat.
Paul Hinssen
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Thema-rapportage WOT-04-010

Programma WOT-04-010: Balans van de Leefomgeving
Themaleider
Contactpersoon
Deelnemende kennisinstelling
Doelgroepen

Ir. G.H.P. Dirkx
Ir. K. Wieringa (PBL) en Ing. H.E. Soorsma (voorzitter OO,
EZ)
Alterra, LEI
Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties van EZ, Planbureau
voor de Leefomgeving

De beleidsopgave, m aatschappelijk probleem en beleidscontext
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als taak eenmaal per twee jaar een Balans van de
Leefomgeving (BvdL) uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel van
de rapportage is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de uitvoering van het
natuurbeleid, de voortgang ervan en van nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap in hun
beleidsmatige en maatschappelijke context. Het PBL heeft hier zelf echter onvoldoende kennis voor
in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is uit
efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis voor de BvdL in
stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale beleidsevaluaties geschikt maakt voor de BvdL en
bijdraagt aan de rapportage.

Kennisbehoefte en kennisopdracht
Het rijk heeft behoefte aan een integrale beleidsevaluatie van de voor het natuurbeleid relevante
beleidsdossiers, zoals benoemd in de bij de Uitvoeringsovereenkomst behorende Werkafspraken
WOT Natuur & Milieu. Het gaat er daarbij enerzijds om kennis te integreren over de trends in
biodiversiteit, natuurgebieden en landschap en het effect van het rijksbeleid daarop en anderzijds om
de voor dergelijke integrale analyses benodigde maar nog ontbrekende kennis te genereren.

De bereikte (tussen)resultaten in 2012
In het thema wordt conform de Werkafspraken WOT Natuur en Milieu 2012-2016, gewerkt volgens
het zogeheten vierfasenmodel. Dit houdt in dat in vier fasen naar de wettelijk verplichte rapportage in
de BvdL wordt toegewerkt. De fasen zijn:
1. Rapportage: De rapportagefase wordt eens per twee jaar uitgevoerd, in het jaar waarin de
Balans van de Leefomgeving uitkomt. In 2012 zijn tekstbijdragen geleverd aan de hoofdstukken
4 Landelijk gebied en natuur en 7 Omgevingsrecht en gebiedsontwikkeling van de Balans van de
Leefomgeving 2012 en aan verschillende thema’s van de Digitale Balans
(themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012). In het Achtergronddocument Balans van de
Leefomgeving 2012 (WOT Interne Notitie 31) wordt specifiek aangegeven welke bijdragen vanuit
dit thema aan de BvdL zijn geleverd en waar over het onderliggende onderzoek is gerapporteerd
(zie verder de rapportage over WOT-04-010-033).
2. Synthese: In de synthesefase is kennis bewerkt, geanalyseerd en geschikt gemaakt voor
rapportage in de BvdL. De analyse was gericht op bijdragen aan de hoofdstukken 4 en 7 van de
BvdL 2012. De resultaten zijn over het algemeen in de vorm van artikelen gerapporteerd. Deze
artikelen borgen de conclusies die in de BvdL worden getrokken. De artikelen zijn gedurende
2012 gepubliceerd of ter publicatie bij tijdschriften aangeboden (Zie verder de
projectrapportages van WOT-04-010-034-2, -3 en -4).
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De analyses berusten op graadmeters en indicatoren. Deze worden up-to-date gehouden in het
Compendium van de Leefomgeving (zie verder rapportage over WOT-04-010-032-02). De
beschikbaarheid van de data wordt verzorgd vanuit het project DUIN (WOT-04-010-032-01).
3. Kennisintegratie: In deze fase is het PBL geadviseerd over relevante onderzoeksvragen, wat
uitmondde in de Kaderbrief voor kennisontwikkeling van het PBL. Vervolgens zijn de
onderzoeksvragen uit deze kaderbrief uitgewerkt tot korte projectvoorstellen (WOT Interne
Notitie 24: Kennisontwikkeling voor PBL 2013 – 2015; zie verder de rapportage over WOT-04010-035).
4. Kennisontwikkeling: In deze fase is onderzoek uitgevoerd op basis van het Werkprogramma
2012-2014. Met het onderzoek is kennis ontwikkeld die nodig is voor toekomstige evaluaties van
het natuurbeleid in de Balans van de Leefomgeving. De werkzaamheden en de resultaten
daarvan (waarvoor wordt verwezen naar de projectrapportages van WOT-04-010-036-02 t/m 10) hebben bijgedragen aan:
a. De ontwikkeling van indicatoren en graadmeters waarmee de kwaliteit van natuur en
landschap en het effect van het beleid daarop kan worden geëvalueerd (WOT-04-010-03602, -03 en -05).
b. Kennis waarmee de effecten van de decentralisatie van het natuurbeleid kunnen worden
geëvalueerd (WOT-04-010-036-08).
c. Kennis van de bijdrage die de samenleving kan leveren aan het realiseren van natuurdoelen
en de condities waaronder de samenleving daartoe bereid is (WOT-04-010-036-04, -06, -07,
-09 en -10).

Gerealiseerde kennisoverdracht
De resultaten van het onderzoek vinden langs verschillende wegen hun bestemming bij doelgroepen.
Intern zorgen werkdocumenten ervoor dat collega onderzoekers kunnen voortbouwen op verkregen
resultaten. Extern worden beleidsdoelgroepen primair geïnformeerd via de Balans van de
Leefomgeving 2012 en daarnaast via de hierboven genoemde publicaties over de resultaten van het
daaraan ten grondslag liggende onderzoek (zie ook de rapportage over WOT-04-010-031).

Samenwerking
In dit thema wordt intensief samengewerkt met het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanuit de
DLO-instituten zijn onderzoekers van Alterra en LEI betrokken.
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WOT-04-010-036.06
WOT-04-010-036.07
WOT-04-010-036.08
WOT-04-010-036.09
WOT-04-010-036.10
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13
Communicatie en kennisbenutting BvdL
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Infrastructuur BvdL (DUIN)
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Infrastructuur BvdL (CLO)
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Rapportage Balans van de Leefomgeving
21
Tussenrapportage BvdL
23
Natuur in BvdL
25
Landschap in BvdL
27
Maatschappelijke context in BvdL
29
Continue Kennisintegratie voor BvdL
31
Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land
33
Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing ontwerpersconcepten voor zoetzout, hermeandering beken, verzilting
35
Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten
37
Modellering landschapsbeleving
39
Recreatieve potenties en baten van een multifunctioneel landelijk gebied
41
Innovatieve governance arrangementen (vervolg)
43
Evaluatie decentralisatie natuur- en landschapsbeleid
45
Handelsketens en ecosysteemdiensten
47
Verduurzaming handelsketens en vergroening economie
49
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WOT-04-010-030 Management BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Dirkx, Joep (dirkx001)

Projectleider

E- mail
joep.dirkx@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Soorsma, H.E.
(Henk) H.E.

Organisatie
Ministerie EZ- DG Natuur
en Regio

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Doelgroep is de rijksoverheid. Deze laat zich via de eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor
de Leefomgeving te publiceren Balans van de Leefomgeving (BvdL) informeren over de
beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken
op het gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft
het PBL zelf onvoldoende kennis in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO).
Daarom is uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis ten
behoeve van de BvdL voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale
beleidsevaluaties geschikt maakt voor de BvdL en bijdraagt aan de rapportage.

Doelstelling project
Het doel van het project is een effectieve en efficiënte uitvoering van de activiteiten binnen het thema
Balans van de Leefomgeving (WOT-04-010).

Aanpak en tijdspad
Het themamanagement bestond uit 2 hoofd-activiteiten:
1. Inhoudelijke sturing: Dit houdt in dat op basis van uit de departementen, planbureau's en uit het
wetenschappelijk onderzoek te vergaren informatie, voor de Natuurplanbureaufunctie relevante
onderzoeksvragen zijn gearticuleerd. Deze onderzoeksvragen zijn vertaald in
onderzoeksvoorstellen in het werkplan. Bijzondere aandacht kregen daarbij de positie van dit
WOT-onderzoeksprogramma in relatie tot (1) de veranderende omgeving (EZ en PBL) en (2) de
nieuwe vorm waarin over het onderzoek voor de Natuurplanbureaufunctie wordt gerapporteerd.
De inhoudelijke sturing vond plaats in samenspraak met de Werkgroep Kennisontwikkeling van de
WOT.
2. Planning en control: Dit houdt in dat er een jaarplan met begroting is opgesteld voor het
programma, dat de voortgang is bewaakt en geevalueerd en dat is bewaakt dat het onderzoek
conform het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Bijdragen zijn geleverd aan:
WOT N&M (2012) Jaarrapportage 2011. WOT-04-010 – Balans van de Leefomgeving, WOtwerkdocument 292
Hinssen, P.J.W. (2012). Werkprogramma 2013. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
(WOT-04), WOt-interne notitie 22
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Hinssen, P.J.W. (2012). Kennisontwikkeling voor PBL 2013-2015. Bijlage bij werkprogramma WOT
N&M, WOt-interne notitie 24

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De doorwerking van de resultaten van de in het thema uitgevoerde projecten heeft plaats gevonden
via de rapportages over de resultaten van deze projecten met als geïntegreerd resultaat de
publicatie van de Balans van de Leefomgeving 2012.
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WOT-04-010-031 Communicatie en kennisbenutting BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Cate, ten, Bram (cate004)

Projectleider

E- mail
bram.tencate@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Soorsma, H.E.
(Henk) H.E.

Organisatie
Ministerie EZ- DG Natuur en
Regio

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de
economie en de samenleving. De WOT Natuur & Milieu verzorgt deze informatie voornamelijk voor
het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Doelstelling project
Dit project heeft tot doel om te zorgen voor een efficiënte, effectieve en eenduidige communicatie en
kennistoepassing van WOt-producten. Het gaat voornamelijk om de productie van
achtergrondpublicaties bij producten van het PBL voor de Natuurplanbureaufunctie, met name voor
de Balans van de Leefomgeving. Daarnaast gaat het om het leveren van bijdragen aan
themabijeenkomsten, workshops en lunchlezingen.

Aanpak en tijdspad
Het project bestond uit een aantal concrete activiteiten die in 2012 continue zijn uitgevoerd.
• Het coördineren van het uitbrengen van WOt-publicaties zoals WOt-rapporten en WOtwerkdocumenten met bijbehorende WOt-papers.
• Het (mede) organiseren en faciliteren van bijeenkomsten die binnen het thema BvdL worden
georganiseerd.
• Het (mede) bepalen van het communicatiebeleid voor het thema (in samenhang met andere
communicatieprojecten binnen de WOt N&M)
• Het entameren en stimuleren van het schrijven van wetenschappelijke artikelen en/of
vakbladartikelen over WOT-onderzoek binnen dit thema voor zover dit niet binnen de eigen
projecten kon worden gedaan.
Thema-overschrijdende activiteiten waarin ook over producten uit dit thema is gecommuniceerd,
zoals Nieuwsbrieven en webberichten vallen niet binnen dit project. Deze activiteiten zijn binnen het
communicatieproject van het koepelthema WOT-04-001 opgenomen.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Het project heeft in 2012 tot de volgende kwantitatieve resultaten geleid (voor inhoudelijke resultaten
zie de desbetreffende projecten binnen dit thema):
• 1 WOt-rapport (no.117)
• 7 WOt-papers (nos. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20)
• 9 WOt-werkdocumenten (nos. 274, 280, 285, 292, 300, 306, 310, 312, 318)
• 8 WOt-interne notities (nos. 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
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•

In het kader van de onderbouwing van de Balans van de Leefomgeving: 14 artikelen (4
verschenen; 10 ingediend; voornamelijk voor vakbladen en een paar voor wetenschappelijke
tijdschriften.

Over de resultaten van het onderzoek is gecommuniceerd via de website van de WOT Natuur &
Milieu, via Nieuwsbrieven en bijeenkomsten (zie hiervoor het project WOT-04-001-002 binnen het
thema Koepel WOT N&M).

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Doorwerking en kennisbenutting vonden in 2012 evenals voorgaande jaren plaats via het beschikbaar
stellen van publicaties, en via het actueel houden van de WOT-website. Nieuwsbrieven en lezingen
zorgen ervoor dat onze kennis actief is verspreid. Onze kennis is gebruikt in de Balans van de
Leefomgeving 2012 en in een aantal thematische publicaties van het PBL. Belangrijk is ook geweest
het onderhouden van de persoonlijke contacten bij de doelgroep met name bij het PBL, maar ook bij
het ministerie van EZ. Ten slotte moet vermeld worden dat de resultaten van het onderzoek opgepikt
worden door andere nieuwsmedia zoals de Nieuwsbrief Groene Ruimte, de Nieuwsbrief IKC-RO en
Nieuws.be (Vlaanderen).
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WOT-04-010-032.01 Infrastructuur BvdL (DUIN)

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Storm, Maarten (storm004)

Projectleider

E- mail
maarten.storm@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Giessen, Dr. A.
(Anton) van der

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De belangrijkste kennis- en onderzoeksvraag voor DUIN is hoe er beter en efficiënter gebruik
gemaakt kan worden van de beschikbare informatie, kennis en expertise voor het vervullen van
planbureau taken op het gebied van natuur, milieu en ruimte. En vooral ook hoe deze informatie,
kennis en expertise kan worden gedeeld en er over en weer beter gebruik van kan worden gemaakt.

Doelstelling project
Dit project beoogt de gemeenschappelijke informatievoorziening voor de Planbureaufunctie te
organiseren en voortdurend te verbeteren en de onderlinge communicatie daarover te stimuleren.
Hoofddoelstellingen zijn het stimuleren van een efficiënt gebruik van de beschikbare gegevens die
ingekocht en verzameld zijn ten behoeve van de Planbureaufunctie en het in gang zetten van de
benodigde verbeteringen aan deze gezamenlijke informatie-infrastructuur voor de beschikbaarstelling
van deze gegevens.
Hieruit zijn de volgende strategische en operationele doelstellingen afgeleid:

Strategisch:
•
•
•
•

Kennis over en uitwisseling van gegevens goed organiseren ten behoeve van de planbureau
functie van WOT en PBL.
Een goed inzicht in de (toekomstige) gegevensvraag vanuit de WOT en het PBL
Versterking van de samenwerking met gegevensleveranciers
Inspelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op het project (zowel technisch als
organisatorisch)

Operationeel:
•
•
•
•

De datalogistieke activiteiten van het DUIN project beter inbedden in de organisaties PBL en WUR
door ze beter te integreren in de bestaande organisatiestructuren, waaronder het Geoloket van
PBL en de Geodesk van Wageningen UR
Efficiënt inzetten van middelen door inbedding van de DUIN activiteiten bij Geoloket van PBL en
de Geodesk van Wageningen UR
In stand houden van de expertise op het gebied van gegevens en de gegevensvoorziening met
zicht op regionale en internationale bestanden. De landsdekkende schaal en Nederlandse
rijksoverheidverplichtingen zijn hierbij leidend
Het agenderen en initiëren van kwaliteitsverbetering van essentiële ruimtelijke bestanden (natuur,
milieu, ruimte)
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•

Afstemming van gegevensinwinning en –ontsluiting activiteiten die in de verschillende vestigingen
plaatsvinden

Aanpak en tijdspad
De activiteiten van het project liepen het hele jaar door.
Er is, zoals elk jaar, een Data Acquisitie Plan opgesteld met daarin de in te winnen
gegevensbestanden. Metadata van nieuw ingewonnen bestanden zijn opgenomen in de
datacatalogus.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
DUIN heeft de volgende strategische en operationele resultaten en producten:

Strategisch:
•
•
•
•

Masterclasses gebruiksmogelijkheden en beperkingen essentiële gegevensbestanden. In 2012
zijn er geen Masterclasses geweest.
Agenderen van verbetertrajecten bij ‘problematische’ bestanden. Er is bijvoorbeeld nauw
contact met het Kadaster m.b.t. de kwaliteit van de Basisregistratie Topografie.
Onderzoek naar het belang van semantiek en ontologie en thesauri voor DUIN. Een vocabulaire
voor de EHS is gepubliceerd op http://www.wurvoc.org/vocabularies/EHS/.
Verhelst, E.C.H. (2012) Rapportage DUIN deelproject Semantiek. WOT N&M, WOt-werkdocument
xx

Operationeel:
•
•
•

Gevulde DUIN-catalogus met de metadata van de relevante gegevensbestanden met een
verwijzing naar de geodatabases van respectievelijk Wageningen UR en PBL. In 2012 is een
grote inhaalslag gemaakt om een achterstand hierin weg te werken.
De DUIN-catalogus is voorzien van een nieuwe versie van de achterliggende software
(Geonetwork).
In gebruik name van de 'workflow-tool' om van nieuw gemaakte bestanden beter inzicht te
hebben in de gebruikte bronbestanden.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Door eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van gegevens worden gegevens voor de
verschillende planbureaustudies efficiënt ingewonnen. Versie-problemen (verschillende studies die
zich baseren op verschillende versies van 1 dataset, waardoor resultaten elkaar kunnen
tegenspreken) worden voorkomen en de communicatie over gegevensbestanden wordt sterk
vereenvoudigd.
De DUIN data catalogus geeft alle onderzoekers een eenvoudig te doorzoeken overzicht van
beschikbare bestanden. Voor zowel de WOT als het PBL is het mogelijk om via de eigen
infrastructuur (respectievelijk GeoDesk Portaal en Dataportaal) toegang te krijgen tot de DUIN
Catalogus.
Informatie die relevant is voor een bredere doelgroep van GIS-gebruikers wordt via de Geodesk
Nieuwsbrief verspreid.
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WOT-04-010-032.02 Infrastructuur BvdL (CLO)

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Cate, ten, Bram (cate004)

Projectleider

E- mail
bram.tencate@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Brandes,
Drs.
L.J. (Laurens)

Organisatie
Planbureau
voor
Leefomgeving (Bilthoven)

de

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Er is voor de evaluaties in de Balans van de Leefomgeving behoefte aan betrouwbare en actuele
feiten en cijfers op het terrein van ruimte, natuur en landschap. Het Compendium voor de
Leefomgeving (CLO) biedt deze informatie. De informatie in het CLO moet toegankelijk en helder
beschreven zijn. Doelgroep is vooral beleid en politiek. Daarnaast vervult het compendium een
belangrijk medium voor onderwijs, maatschappelijke groeperingen en burgers.

Doelstelling project
Het Compendium voor de Leefomgeving is een product van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen UR. Via de WOT Natuur & Milieu
worden de bijdragen aan het compendium geleverd. Doel van het project (WOT-aandeel) in 2012 is:
• Coördinatie van activiteiten bij Wageningen UR om actuele informatie voor het Compendium te
genereren.
• Actualisatie en uitbreiding van de indicatoren op de website
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl waarvoor Wageningen UR verantwoordelijk is, in het
bijzonder de indicatoren die vallen binnen het thema Ruimte, Natuur en Landschap, inclusief de
implementatie van factsheets.
• Bijdragen leveren aan de continue vernieuwing van de website, onder andere gericht op een zo
groot mogelijke benutting van de kennis die op de website is bijeengebracht.

Aanpak en tijdspad
Het project bij WUR (i.c. WOT Natuur & Milieu) betrof de coördinatie, de aansturing en de uitvoering
van de activiteiten die zijn uitgevoerd bij de WOT Natuur & Milieu, Alterra, LEI, IMARES en bij een
aantal gegevensleverende organisaties. Er is een planning gemaakt om ongeveer 40 indicatoren in
2012 te actualiseren.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
In 2012 zijn in totaal 45 indicatoren geactualiseerd.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Nieuwsberichten op de website van CLO en twitterberichten hebben aandacht gegenereerd voor
nieuwe of geactualiseerde indicatoren. Ook nieuwsberichten via andere media (e-news brieven) en
deelname aan conferenties en kennismarkten zorgen er continue voor dat het CLO onder de
aandacht blijft. Voorbeeld: Kennis Online maakt regelmatig gebruik van de feiten en de cijfers uit het
compendium om de artikelen te onderbouwen. Ook politici refereren regelmatig aan het Compendium
voor de Leefomgeving
.
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WOT-04-010-033 Rapportage Balans van de Leefomgeving

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Dirkx, Joep (dirkx001)

Projectleider

E- mail
joep.dirkx@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veen, Dr. M.P.
(Mark) van
Baalen, Dr. J.G.
(Jieles) van

Organisatie
Planbureau
voor
de
Leefomgeving (Bilthoven)
Ministerie EZ- DG Natuur &
Regio

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

EZ Contactpersoon

01-jan-2012

31-dec-2012

Kennisbehoefte
De rijksoverheid laat zich via de eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor de Leefomgeving te
publiceren Balans van de Leefomgeving (BvdL) informeren over de beleidsuitvoering, de voortgang
en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het gebied van bos, natuur
en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL zelf onvoldoende kennis
in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is uit
efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, niet alleen kennis ten behoeve
van de BvdL voor het PBL in stand houdt, ontwikkelt en middels integrale beleidsevaluaties geschikt
maakt voor de Balans, maar ook bijdraagt aan de rapportage zelf.

Doelstelling project
Het doel van het project is tekstbijdragen te leveren aan de hoofdstukken gericht op de evaluatie
van het natuur- en landschapsbeleid in de Balans van de Leefomgeving 2012.

Aanpak en tijdspad
Om de gewenste tekstbijdragen te kunnen leveren is een schrijfteam samengesteld.
De werkzaamheden daarvan bestonden uit het ordenen van analyseresultaten, het leggen van
verbanden tussen de afzonderlijke evaluaties en het formuleren van kernboodschappen voor het
beleid. Dit alles gebeurde vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met het Kernteam BvdL van het
PBL.
De tekstbijdragen aan de Balans van de Leefomgeving 2012 zijn geschreven op basis van de
resultaten van de in 2011 en 2012 uitgevoerde projecten Natuur in Balansen, Landschap in Balansen
en Maatschappelijke context in Balansen.
Het project heeft een aantal fasen doorlopen die steeds werden afgerond met een conceptversie van
de Balans van de Leefomgeving 2012:
• Maart 2012: Intern Concept,
• April 2012: Extern Concept
• Juni 2012: Eindconcept
De Balans van de Leefomgeving is op 24 september aangeboden aan Minister Schultz van Haegen
van het Ministerie van I&M.
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Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten van het project zijn:
• Tekstbijdragen aan de Hoofdstukken 4 en 7 van de Balans van de Leefomgeving 2012.
• Tekstbijdragen aan de Digitale Balans
(http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/). Het gaat daarbij om de volgende
onderwerpen:
o Provinciaal EHS beleid in beweging
o Natuuruitgaven provincies 2009-2011
o Programmatische aanpak Stikstof
o Activiteiten en inkomsten multifunctionele landbouwbedrijven
o Meerjaren Programma Ontsnippering
o Ecologische netwerken in Europa
o Biodiversiteit in Europa regionaal vergeleken
o Biodiversiteit BES eilanden
o Provinciale verschillen in realisatiekansen natuurdoelen
o Overlap rijksbeleid met Nationale Landschappen en rijksbufferzones
o Provinciaal landschapsbeleid
o Beleid voor gebundeld bouwen
o Beheer van natuur
o Betrokkenheid burgers bij natuur, milieu en dierenwelzijn
o Vrijwilligers in natuurbeheer
o Financiële bijdragen particuliere sector aan natuur en landschap
o Windenergie op land
• Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur & Milieu. Interne notitie
31. Wageningen 2012.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Communicatie over de resultaten van het project heeft plaatsgevonden via een
beleidsklankbordgroep waarin het Ministerie van EZ was vertegenwoordigd via Jielis van Baalen (EZ,
directie Natuur en Biodiversiteit) en Dennis Schaarenburg (EZ, programmadirectie Natura 2000).
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WOT-04-010-034.01 Tussenrapportage BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Dirkx, Joep (dirkx001)

Projectleider

E- mail
joep.dirkx@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veen, Dr. M.P.
(Mark) van

Organisatie
Planbureau
voor
de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Doelgroep is de rijksoverheid. Deze laat zich via de eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor
de Leefomgeving te publiceren Balans van de Leefomgeving (BvdL) informeren over de
beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap.
Beleidsprocessen vragen daarnaast soms om tussentijdse rapportages over de resultaten van de
beleidanalyses die ten behoeve van de BvdL plaatsvinden.

Doelstelling project
Het project heeft tot doel tussentijdse rapportages mogelijk te maken over de resultaten van de
beleidsanalyse die ten behoeve van de Balans van de Leefomgeving plaatsvindt.

Aanpak en tijdspad
De activiteiten in 2012 waren gericht op een tussentijdse rapportage ten behoeve van de herijking
van de EHS. Hiervoor zijn in nauwe samenwerking tussen PBL en WUR modelanalyses uitgevoerd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Het resultaat van het project is vastgelegd in de PBL-notitie:
Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een herijkte
EHS. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Den Haag, augustus 2012. PBL-publicatienummer:
500070013

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Over de inhoudelijke voortgang van het project heeft periodiek overleg plaatsgevonden met het PBL.
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WOT-04-010-034.02 Natuur in BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Sanders, Marlies (sande012)

Projectleider

E- mail
marlies.sanders@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veen, Dr. M.P.
(Mark) van

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als taak om eenmaal per twee jaar een Balans van de
Leefomgeving (BvdL) uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel
hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de
voortgang van het beleid en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het
gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL
onvoldoende kennis zelf in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is
uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis ten behoeve van
de BvdL voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale beleidsevaluaties geschikt
maakt voor de BvdL, en bijdraagt aan de rapportage.

Doelstelling project
Het doel van het project is de actuele gegevens over ontwikkelingen in natuur en natuurgebieden in
hun beleidsmatige en maatschappelijke context te evalueren, zodat deze bruikbaar zijn voor de BvdL
2012.

Aanpak en tijdspad
Het project bouwt voort op het in 2011 uitgevoerde werk. Op basis van de resultaten daarvan zijn
met het PBL kernteam BvdL afspraken gemaakt over vervolgwerkzaamheden in 2012. Het tijdspad
was afgestemd op de deadlines voor de teksten voor de BvdL 2012.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten van dit project vormden de basis voor tekstbijdragen aan de BvdL. Om die te borgen
zijn de uitkomsten van de analyses vastgelegd in de vorm van artikelen. De artikelen vormen de
basis voor en onderbouwing van de ten behoeve van de Balans van de Leefomgeving te leveren
tekstbijdragen.
In december 2012 zijn de volgende artikelen verschenen of aan een tijdschrift aangeboden:
• Sanders, M.E., W. Nieuwenhuizen & G.H.P. Dirkx (in prep.). Bedrijfsvoering zit in de weg.
Landbouw maar beperkt inzetbaar voor natuur- en landschapsbehoud. Aangeboden: Landschap.
• Knegt, B. de, H.W.B. Bredenoord, A. van Hinsberg & M. Gorree (2012). Nieuwe koers
Ecologische Hoofdstructuur. Rooilijn 45: 134-141.
• Sanders, M.E. (2012). Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur. De Levende Natuur 113: 210-213.
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•
•
•

Wamelink, G.W.W., B. de Knegt, R. Pouwels, C. Schuiling, R.M.A. Wegman, A.M. Schmidt, H.F.
van Dobben & M.E. Sanders (in prep.). Considerable environmental bottlenecks for the Habitats
and Birds directives species in the Netherlands. Aangeboden: Biological Conservation.
Broekmeijer, M.E.A. & M.E. Sanders (in prep.). Niet alle koppen rollen! De perikelen van de
cumulatietoets bij vergunningverlening. Aangeboden: Landschap.
Coninx, I. & D.A. Kamphorst (in prep.). Neoliberal transitions nature policy in the Netherlands.
Aangeboden: Environmental Policy.

De analyse van Tijdelijke Natuur is vastgelegd in het achtergronddocument:
• Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur & Milieu. Interne notitie
31. Wageningen 2012.
De analyse van de PAS is vastgelegd in een WOT-werkdocument:
• Broekmeyer, M.E.A., M. E. Sanders & H.P.J. Huiskens, 2012. Programmatische Aanpak Stikstof.
Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 312

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De resultaten van dit project vormden de basis voor de tekstbijdragen aan de Balans van de
Leefomgeving. Daarnaast zijn de resultaten gecommuniceerd middels de te schrijven artikelen. Over
de inhoudelijke voortgang van het project heeft periodiek overleg plaatsgevonden met het PBL
kernteam Balans van de Leefomgeving.
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WOT-04-010-034.03 Landschap in BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Nieuwenhuizen, Wim (nieuw025)

Projectleider

E- mail
wim.nieuwenhuizen@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veen, Dr. M.P.
(Mark) van

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als taak om eenmaal per twee jaar een Balans van de
Leefomgeving (BvdL) uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel
hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de
voortgang van het beleid en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het
gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL
onvoldoende kennis zelf in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is
uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis ten behoeve van
de BvdL voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale beleidsevaluaties geschikt
maakt voor de BvdL, en bijdraagt aan de rapportage.

Doelstelling project
Dit project had tot doel integrale beleidsevaluaties uit te voeren van het ruimtelijke- en
landschapsbeleid als basis voor tekstbijdragen aan de BvdL.

Aanpak en tijdspad
Het project bouwde voort op het in 2011 uitgevoerde werk. Op basis van de resultaten daarvan is in
overleg met het kernteam BvdL van het PBL een verdere evaluatie uitgevoerd van het ruimtelijke- en
landschapsbeleid. Het tijdspad was afgestemd op de deadlines voor de concepten van de BvdL.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten van het project vormden de basis voor tekstbijdragen aan de BvdL. Om die te borgen
zijn de resultaten vastgelegd in de volgende nog te verschijnen artikelen:
• Nieuwenhuizen, W., A.L. Gerritsen & , I. Coninx (in prep.). Veranderend Landschapsbeleid.
Aangeboden: Landschap.
• Dessing, E.G.M. & G.B.M. Pedroli (in prep.). Europese Landschapsconventie 2005 – 2012:
Verplicht de Europese Landschapsconventie ergens toe? Aangeboden: Landschap.
• Gerritsen, A.L. & W. Nieuwenhuizen (in prep.). Potenties van zelfsturing door agrariërs voor
natuur en landschap. Aangeboden: Landschap.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De resultaten van dit project vormen de basis voor de tekstbijdragen aan de BvdL. Daarnaast zijn de
resultaten gecommuniceerd middels eerder genoemde artikelen. Over de inhoudelijke voortgang van
het project vond periodiek overleg plaats met het PBL kernteam BvdL.
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WOT-04-010-034.04 Maatschappelijke context in BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Bouwma, Irene (bouwm011)

Projectleider

E- mail
irene.bouwma@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veen, Dr. M.P.
(Mark) van

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als taak om eenmaal per twee jaar een Balans van de
Leefomgeving (BvdL) uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel
hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de
voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het gebied van
bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL
onvoldoende kennis zelf in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is
uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis ten behoeve van
de BvdL voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale beleidsevaluaties geschikt
maakt voor de BvdL, en bijdraagt aan de rapportage.

Doelstelling project
Het doel van dit project is het uitvoeren van integrale beleidsevaluaties gericht op de
maatschappelijke context van het natuurbeleid als basis voor tekstbijdragen aan de BvdL.

Aanpak en tijdspad
Het project bouwde voort op het in 2011 uitgevoerde werk. In samenspraak met het PBL zijn
afspraken gemaakt over vervolganalyses. Het tijdspad was afgestemd op de deadlines voor de
conceptversies van de BvdL.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten van het project zijn vastgelegd in de vorm van artikelen en in een interne WOT-notitie.
De volgende artikelen zijn verschenen of aan een tijdschrift aangeboden:
• During, R., (in prep.). Second nature. Aangeboden: Landschap, geaccepteerd met revisions,
verwachte publicatie voorjaar 2013.
• Gerritsen. A.L., I.M. Bouwma, I. Coninx & D.A. Kamphorst (in prep.). Metagovernance in het
natuur- en landschapsbeleid. Aangeboden: Binnenlands bestuur.
• Schrijver, R.A.M., A. Gaaff & I.M. Bouwma (2012). Provinciale budgetten bepalen toekomst van
terreinbeheer in Nederland. Vakblad natuur, bos, landschap 9 (nr.1): 24-28.
• Bouwma, I.M. & C. Weebers (2012). Het onderhandelingsakkoord: reacties van de provincies
toegelicht. Vakblad natuur, bos, landschap 9 (nr.1): 21-23.
• Grift E., van der, & I.M. Bouwma (in prep.). Robuuste Verbindingen weer op de kaart.
Aangeboden: Vakblad natuur, bos, landschap, geaccepteerd, verwachte publicatie
januari/februari 2013.
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De evaluatie van het gebruik van ledenaantallen als meting voor draagvlak van groene organisaties is
opgenomen in: Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur & Milieu. Interne notitie 31.
Wageningen 2012.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De resultaten van dit project vormen de basis voor de tekstbijdragen aan de Balans van de
Leefomgeving. Daarnaast zijn de resultaten gecommuniceerd middels diverse artikelen in
Nederlandse vakbladen. Over de inhoudelijke voortgang van het project heeft periodiek overleg
plaatsgevonden met het PBL kernteam Balans van de Leefomgeving.
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WOT-04-010-035 Continue Kennisintegratie voor BvdL

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Houweling,
(houwe009)

Projectleider

Harm

E- mail
harm.houweling@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Soorsma, H.E.
(Henk) H.E.

Organisatie
Ministerie EZ- DG
Natuur en Regio

Rol

EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De Unit WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de
Wettelijke Onderzoekstaken voor het Ministerie van EZ op het beleidsterrein Natuur & Milieu. De
primaire taak van de WOT N&M is er op gericht wetenschappelijke kennis te ontsluiten, verder uit te
bouwen en toe te passen. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en de interactie met
de sociaal economische omgeving. Toepassingen zijn verkenningen en evaluaties van het gevoerde
of voorgenomen beleid.
Er is een trend naar schaalvergroting in (internationale) beleidsprocessen die vraagt om
schaalvergroting in kennisontwikkeling en kennisintegratie waarin complexe vraagstukken integraal
worden benaderd. De lange termijn kennisontwikkeling en kennistoepassing door WUR/WOT N&M
voor het ministerie en de voor het ministerie te informeren instellingen als Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) zal dan ook in toenemende mate worden gericht op integrale, meer strategische
vragen, gericht op “de toekomst van Nederland”.
Belangrijke taken van de WOT N&M die in opdracht van het ministerie worden uitgevoerd voor het
PBL, zijn georganiseerd in twee thema’s i.e.: Balans voor de Leefomgeving en Verkenningen. De
projecten voor kennisontwikkeling zijn ondergebracht in het thema waaraan ze toeleveren. Er is een
WOt-werkgroep kennisontwikkeling waarin de kennisontwikkeling in de verschillende thema’s op
elkaar, op de algemene wetenschappelijke ontwikkelingen en op de toepassing worden afgestemd.

Doelstelling project
Doelstelling van het project is ontsluiten, ontwikkelen en integreren van kennis van verschillende
disciplines (zoals ecologie, economie en beleidsanalyse) op het aggregatieniveau van het WOT thema
Balans van de Leefomgeving. Coördinatie (niet de uitvoering) van projecten voor kennisontwikkeling is
onderdeel van de projectdoelstelling.

Aanpak en tijdspad
Continue kennisintegratie voor de Balans voor de Leefomgeving is een meerjarig project. Ontsluiting,
-ontwikkeling en -integratie van kennis voor de Balans van de Leefomgeving wordt uitgevoerd door de
Werkgroep Kennisontwikkeling WOT N&M die bestaat uit:
• De themaleiders van de WOT N&M (waaronder hoofd WOT N&M)
• Coördinatoren WOT N&M (waaronder kennismanager WOT N&M)
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Taken van deze werkgroep zijn:
Strategische taak (welke kennis is nodig in het thema Balans van de Leefomgeving)
• Meerjarenvisie kennisontwikkeling WOT N&M opstellen en actueel houden
• Adviseren over de kennisontwikkeling in de afzonderlijke themawerkplannen en de onderlinge
samenhang daarin, en over de afstemming met het andere onderzoek in het werkveld (BO, KB,
andere universiteiten en kennisinstellingen)
Organiserende taak (stimuleren en faciliteren van kenniswerkers in KO-projecten Beleidsevaluatie)
• Toetsing van projectplannen kennisontwikkeling op wetenschappelijke waarde en haalbaarheid
• Toetsing van de onderzoeksresultaten op wetenschappelijke waarde en toepassingsgerichtheid
• Kennis integreren voor Balans van de Leefomgeving
• Aanbrengen van synthese in onderzoek door het stimuleren van en eventueel meewerken aan
‘state of the art’ integrerende publicaties.
• Evaluatie van de kennisbenutting en daadwerkelijke toepassing van kennis

Beoogde en bereikte resultaten en producten

Hinssen P.J.W. (2012) Kennisontwikkeling voor PBL 2013-2015. Bijlage bij werkprogramma WOT
N&M., Wageningen, WOT Natuur & Milieu WOt-Interne notitie 24.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Bij de voorbereiding van het werkplan (voor de werkgroep i.h.b. het onderdeel kennisontwikkeling) is
in 2012 weer intensief samengewerkt met de contactpersonen van het PBL. Bij de begeleiding van
de KO-projecten was zowel een themaleider of coördinator namens de WOT als een contactpersoon
namens het PBL betrokken.
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WOT-04-010-036.02 Verbeteren/borging graadmeterset
natuurkwaliteit land

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Greft-van Rossum, van, Janien
(greft001)

Projectleider

E- mail
janien.vandergreft@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Wiertz,
(Jaap)

Drs.

J.

Organisatie
Planbureau
voor
de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Om de toestand van de natuur te volgen heeft het PBL behoefte aan een goede set van
graadmeters
voor
verschillende
kijkrichtingen
of
natuurwaarden-oriëntaties:
voor
vitale/biodiversiteitsnatuur, belevingsnatuur, functionele natuur en –in veel mindere mate- inpasbare
natuur.
Momenteel bestaan eigenlijk alleen voor biodiversiteitsnatuur beleidsmatig verplichte of prioritaire
biodiversiteitsdoelen (Natura2000, SNL, EU-BAP 2020 enCBD). Dit betreft behalve de Rijksoverheid,
ook provincies en EU. Er is hiervoor inmiddels een kernset biodiversiteitgraadmeters die redelijk
goed aansluit op de prioritaire beleidsdoelen en de beschikbare meetnetten en modellen, althans
voor natuurgebieden. Deze graadmeter zal wel aangepast moeten worden als de afspraken tussen
Rijk en Provincies eind 2011 over het SNL-beheer vorm hebben gekregen.
Voor de graadmeter voor het agrarisch gebied (aanvullend nodig vanwege de VHR/Natura2000
doelen op landelijk niveau, de EU-BAP2020- en CBD-verplichting) is er nog een kennisleemte. Zo kan
nu nog niet met een status A-graadmeter worden aangegeven waar High Nature Values voorkomen in
het agrarisch gebied of hoe de N2000-soorten en -typen in landbouw en bosgebieden veranderen.
Recent is er ook veel beleidsmatige aandacht voor indicatoren voor functionele natuur en
ecosysteemdiensten.
Naast graadmeters voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten is er ook een groeiende behoefte aan
indicatoren voor belevingsnatuur.

Doelstelling project
Het doel van het project is graadmeters te ontwikkelen, met kwaliteitstatus A, waarmee de trend in
kwaliteit van de (terrestrische) natuur (in natuur- en agrarisch gebied) beschreven kan worden. Voor
de invalshoek intrinsieke waarden van biodiversiteitnatuur zijn de beleidsdoelen voor Natura2000 (op
gebiedsniveau en landelijk), SNL, EU-BAP 2020 en CBD prioritair. Daarnaast zijn indicatoren voor
ecosysteemdiensten en belevingsnatuur prioritair.
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Aanpak en tijdspad
Het in het KB-onderzoek ontwikkelde prototype voor inschatten van voorkomen van zeldzame soorten
op basis van correlatie met algemenere soorten in de bestaande meetnetdata, is geoperationaliseerd
voor PBL-toepassingen. Dit is ook ruimtelijk expliciet gebeurd, waarmee de gegevens op
verschillende ruimtelijke schalen kunnen worden gepresenteerd, o.a. per provincie. Vervolgens is de
technische en gebruikersdocumentatie voor de graadmeter ‘natuurkwaliteit agrarisch gebied’
beschreven ten behoeve van status A. Voor de Belevingsgraadmeter is een benadering vanuit HSM
en LMF beschreven. Tenslotte is een plan opgezet voor de aansluiting van lokale doelrealisatie
graadmeter bij het beleid, met name de te verwachte wijzigingen in het SNL.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten van dit project zijn:
1. De module voor bepaling van trends van zeldzame plantensoorten in het LMF is getest
en operationeel. De module is opgenomen in SynBioSys.
2. De graadmeter Natuurkwaliteit Agrarisch Gebied is voorzien van een handleiding en technische
documentatie. Status-A wordt aangevraagd.
3. Voor de graadmeter Natuurbeleving is een benadering vanuit het LMF en de HSM beschreven.
De aanpassing van de graadmeter Lokale Doelrealisatie aan de verwachte wijzigingen in het SNL
blijken eind 2012 beperkt uitvoerbaar; de SNL-uitwerking is nog niet voltooid. Er is een
projectvoorstel: Kaartbeeld Natuurkwaliteit 2005 en 2011 met EDG/SNL opgesteld
De resultaten zijn vastgelegd in:
Knegt, B. de, J.G.M. van der Greft-van Rossum, S.M. Hennekens & G.B.M. Heuvelink (2012) Module
voor het bepalen van trends van zeldzame plantensoorten in het Landelijk Meetnet Flora (LMF). WOtinterne notitie of WOt-werkdocument xx.
Greft-van Rossum, J.G.M. van der, J.F. Frissel & B. de Knegt (2012) Graadmeter Natuurkwaliteit van
het agrarisch gebied. Handleiding en technisch documentatie. WOt-werkdocument xx.
Greft van Rossum, J.G.M. van der & B. de Knegt (2012) Aanzet tot een graadmeter van
natuurbeleving. Een benadering vanuit het LMF en de HSM. WOt-interne notitie xx.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Provincies en Rijk kunnen met de resultaten de ontwikkeling van natuur in EHS en daarbuiten zo veel
en zo efficiënt mogelijk volgen conform de doelen t.a.v. biodiversiteits- en belevingsnatuur.
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WOT-04-010-036.03 Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing
ontwerpersconcepten voor zoet-zout, hermeandering beken,
verzilting

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Projectleider

Naam
Verdonschot, Ralf (verdo003)

E- mail
ralf.verdonschot@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Vonk, Ir. M.
(Marijke)
Puijenbroek, Drs.
P.J.T.M. (Peter) van

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Opdrachtgever

01-jan-2012

31-dec-2012

Kennisbehoefte
Voor het PBL is het belangrijk om toegang te hebben tot actuele kennis van de biodiversiteit in het
zoete water om deze te gebruiken bij beleidsanalyses en verkenningen. Voor het zoete water is
gekozen voor aansluiting op de KRW en Natura2000.
Recente vragen die aan het PBL worden gesteld, liggen op het vlak van integrale ruimtelijke
ontwikkelingen en ambities in de vorm van toekomstverkenningen, zeker op het gebied van water,
waterkwaliteit, aquatische natuur en klimaatverandering.
Van belang is wetenschappelijke kennis ter onderbouwing van de Leefomgevingverkenningen en van
de (ecologische) effecten van beleidsmaatregelen.

Doelstelling project
Kennis
ontwikkeling
en
wetenschappelijke
onderbouwing
van informatie
voor
de
Leefomgevingverkenningen van PBL. Doel is inzicht te krijgen in de doelmatigheid van investeringen
in natuur/waterbeleid.

Aanpak en tijdspad
In 2012 lag de aandacht bij het beantwoorden van vragen van PBL met betrekking tot het opstellen
van Leefomgevingverkenningen. Begonnen is met het uitwerken van kennisvragen op het gebied van
exoten, gevolgd door het beantwoorden van vragen van PBL voor Leefomgeving-verkenningen.
In 2012 zijn de effecten van exoten op zoetwaterecosystemen en de effecten van
beekherstelmaatregelen geanalyseerd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Vos J., R.C.M.Verdonschot 2012): Beschrijving exotenbeleid, WOT N&M, WOt-werkdocument xx
Verdonschot R.C.M. (2012) Macrofyten-exoten in zoet water: de stand van zaken, WOT N&M, WOtwerkdocument xx.
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Verdonschot R.C.M. (2012) Macrofauna-exoten in zoet water: de stand van zaken, WOT N&M, WOtwerkdocument xx.
Koese, B., Verdonschot, R., Vos, J. (2012). Exotische rivierkreeften: opvallende soorten in
Nederlandse watergangen. Dierplagen 15: 19-21.
Gaalen, F. van et al. (2012). Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid. Planbureau
voor de Leefomgeving, Den Haag.
Verdonschot R.C.M., P.J.T.M. van Puijenbroek, P.F.M. Verdonschot (in prep) Stroming en bomen
langs de beek als sleutelfactoren om de ecologische kwaliteit van beken te verhogen: een case
studie aan de Hierdense beek., zal worden aangeboden aan tijdschrift Landschap

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De resultaten van het WOt-onderzoek zullen gebruikt worden voor het opstellen van de Balans van de
Leefomgeving. Er verschijnen artikelen in vakbladen over de deelonderzoeken.
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WOT-04-010-036.04 Beleid in EU lidstaten voor
ecosysteemdiensten

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Verburg, Rene (verbu012)

Projectleider

E- mail
rene.verburg@wur.nl

Instituut
LEI

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Westhoek, Ir. H.
J.
(Henk)

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De instandhouding en ontwikkeling van ecosysteemdiensten (ESD) is een belangrijk beleidsthema
voor de Nederlandse overheid. In het kader van het Actieplan van de EU-biodiversiteitstrategie zijn
binnen de EU recentelijk afspraken gemaakt om ecosysteemdiensten goed te borgen. Dit zal op
termijn een verplichtend karakter krijgen. Nog onduidelijk is hoe lidstaten hiermee omgaan, wat dit
voor Nederland kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn om ecosystemen in Nederland te
versterken door stimuleringsprogramma’s. Voor de Nederlandse overheid is het relevant te weten op
welke wijze andere EU lidstaten ESD in hun beleid opnemen, zodat Nederland hiervan kan leren.

Doelstelling project
Doel van het project is een inventarisatie en vergelijking van enkele lidstaten van de EU m.b.t. de
toepassing van ecosysteemdiensten in hun nationaal beleid.

Aanpak en tijdspad
Eerst is een voorstudie uitgevoerd met een eerste verkenning van het onderwerp. Voor de
verkenning zijn Spanje, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland onderzocht.
Voor deze studie is een analysekader ontwikkeld waarmee een documentenanalyse is uitgevoerd
over de beleidsvoorbereiding, uitvoering en monitoring in de verschillende EU lidstaten. Aspecten die
aan bod komen in het analysekader:
• Selectie van ecosysteemdiensten.
• Wat zijn de plannen in de betrokken om instandhouding en beheer van ecosysteemdiensten te
stimuleren? Zijn er stimuleringsprogramma’s en op welke ecosysteemdiensten zijn deze gericht?
• Welke sectorale doelen (bijvoorbeeld voor milieu, natuur en landschap) worden gesteld en hoe
wordt de relatie met ecosysteemdiensten gelegd
Op basis van deze uitkomsten is een vergelijkende analyse gemaakt van de beleidsformulering van
ecosysteemdiensten op nationaal niveau binnen de verschillende lidstaten. De voorstudie is
afgesloten met een intern document en de resultaten zijn eind april besproken met de
begeleidingscommissie (contactpersonen PBL en programmaleider WOT).
De uitkomsten zijn leidend geweest voor de formulering van het vervolgtraject wat zich richtte op alle
onderzochte EU lidstaten uit de voorstudie, m.u.v. Denemarken omdat hier de beleidsvoorbereiding
nog prematuur is. Met behulp van een vooraf opgestelde interviewguide zijn per lidstaat 3
verschillende deskundigen geïnterviewd: een beleidsmaker van de nationale overheid, een
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onderzoeker en een beleidsmaker van een NGO. De resultaten uit de interviews zijn verwerkt in een
werkdocument, waarbij een vergelijkende analyse tussen de onderzochte lidstaten is uitgevoerd, op
basis van de uitkomsten van deze interviews. Het uiteindelijke werkdocument bevat daarmee twee
typen vergelijkingen: op basis van de documentenanalyse (beleidsdocumenten en notities) en op
basis van de interviews. Voor de interviews is nadruk gelegd op de daadwerkelijke uitvoering en
hindernissen bij de uitvoering van beleid over ecosysteemdiensten.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Het project loopt door in 2013 en waardoor ook pas in 2013 zal worden gerapporteerd. In 2012 is
wel een interne notitie opgesteld t.b.v. de begeleidingscommissie.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Met de resultaten kan het PBL het rijk handelingsopties bieden om de implementatie van
ecosysteemdiensten te bevorderen.
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WOT-04-010-036.05 Modellering landschapsbeleving

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Nieuwenhuizen, Wim (nieuw025)
Vries, de, Sjerp (vries048)

Projectleider
Vervangend
projectleider 1

E- mail
wim.nieuwenhuizen@wur.nl
sjerp.devries@wur.nl

Instituut
ALTERRA
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Farjon, Drs.
J.M.J. (Hans)

Organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving
(Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Het PBL werkt aan een versterking van de graadmeter voor het landschap. Deze graadmeter moet
het mogelijk maken de toestand van het landschap te beschrijven en de effecten van toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen op de toestand van het landschap te bepalen. De graadmeter moet
voldoende gedetailleerde analyses mogelijk maken zodat ook het effect van geleidelijke
veranderingen door ingrepen op gebiedsniveau kan worden geëvalueerd.
Om te voorkomen dat door de integratie van indicatoren verschillen te veel worden weggemiddeld
heeft het PBL ervoor gekozen twee graadmeters te ontwikkelen: een graadmeter landschapswaarde
gebaseerd op het burgeroordeel en een graadmeter landschapswaarde gebaseerd op het
deskundigenoordeel. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een graadmeter voor het
burgeroordeel.

Doelstelling project
Het doel van het project is het ontwikkelen van een verbeterde versie van het BelevingsGIS om het
effect van fysieke veranderingen in het landschap op het burgeroordeel over dit landschap op
gebiedsniveau te kunnen beschrijven en voorspellen.

Aanpak en tijdspad
Het project is niet volgens projectplan uitgevoerd doordat vanwege de geringe voortgang is besloten
het project te stoppen en vervolgens een externe review op te zetten om te kunnen beoordelen of
het PBL met de huidige aanpak haar wensen kan verwezenlijken als het gaat om de inzet van
belevingsmodellering voor planbureauproducten.
Wel uitgevoerd is een inhoudelijke verdiepingsslag. Daarbij heeft de focus gelegen op het
incorporeren van de beleving van biodiversiteit. Hiervoor zijn gegevens van het PBL gebruikt om via
regressie-analyse te bezien of er een verband bestaat tussen typen natuur en belevingswaarde.
Omdat het project voortijdig gestopt is zijn deze resultaten nog niet gerapporteerd.
Verder heeft een literatuurstudie plaatsgevonden naar de verbreding van de belevingswaarde in enge
zin naar de aantrekkelijkheid van het landschap voor recreatieve doeleinden. Hierbij is
voortgeborduurd op eerder werk rondom de recreatieve kwaliteit van het landschap. Het streven is
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de aantrekkelijkheid voor drie veel voorkomende activiteiten in kaart te brengen: wandelen, fietsen en
recreëren aan het water. De resultaten zijn vastgelegd in een concept rapportage.
Verder is een Engelstalige beschrijving voor de externe review gemaakt die beschrijft hoe de
belevingsmodellering verbreed kan worden met recreatieve gebruikswaarde en wat de
toepasbaarheid van dit model voor het PBL zal zijn.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Het product bestaat uit een interne notitie en een Engelstalige beschrijving van de gewenste
ontwikkeling van de belevingsmodellering ten behoeve van een externe review in 2013.
Vries, S. de, W. Nieuwenhuizen (2013) Review modellering landschapsbeleving voor het Planbureau
voor de Leefomgeving, WOT N&M, WOt-interne notitie xx.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De concept rapportage is gebruikt in het opzetten van de engelstalige beschrijving voor de externe
review. Deze beschrijving zal in 2013 gebruikt worden als input voor de externe review
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WOT-04-010-036.06 Recreatieve potenties en baten van een
multifunctioneel landelijk gebied

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Goossen, Martin (gooss007)

Projectleider

E- mail
martin.goossen@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Farjon, Drs.
J.M.J. (Hans)

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Er is veel aandacht voor de maatschappelijke betekenis van natuur en landschap. Deze wordt mede
gevoed door de beleidsmatige ambitie maatschappelijke partners meer te betrekken bij (de
financiering van) natuur- en landschapskwaliteit. Het is echter moeilijk die maatschappelijke betekenis
te duiden. Het recreatieve gebruik is één van de uitingen van de maatschappelijke betekenis van
natuur en landschap. In 2010 is een overzicht gemaakt van de verschillende methoden om het
recreatieve gebruik van natuur en landschap te meten. Beschikbare data, zoals die uit het CVTO,
maken het mogelijk een globaal beeld te schetsen van tijdsbesteding, type activiteiten en gebruik van
bepaalde typen groen. Dat geeft echter nog geen inzicht in hoe het recreatieve gebruik – en
daarmee de maatschappelijke betekenis - zich in de tijd ontwikkelt. Bovendien ontbreekt een
voldoende gedetailleerd landelijk overzicht van recreatieve baten op regionale en lokale schaal en in
het verlengde daarvan inzicht in de bijdrage die de recreatiesector zou kunnen leveren aan de
financiering van natuur en landschap.

Doelstelling project
Het doel van het project is meer inzicht te geven in de recreatieve betekenis van natuur en landschap
– als aspect van de maatschappelijke betekenis daarvan. Daarvoor wordt in beeld gebracht hoe en
waarom het recreatieve gebruik van natuur en landschap verandert in de loop van de tijd, welke
bijdrage kunnen en willen recreatieondernemers aan natuur en landschap leveren en wat zijn hun
beweegredenen daarbij en welke baten levert recreatie in natuur en landschap op?

Aanpak en tijdspad
Om de ontwikkeling in het recreatieve gebruik te kunnen volgen, zijn secundaire analyses gemaakt
van onderzoeken waarbij data omtrent de motieven om te gaan recreëren beschikbaar zijn. Het gaat
om de onderzoeken Hotspotmonitor, vrijetijdspanel en CVTO 2008/2009.
Om de investeringsbereidheid in natuur en landschap van ondernemers te kunnen achterhalen, is een
korte literatuurstudie uitgevoerd. Tevens zijn interviews afgenomen met diverse stakeholders uit de
recreatiesector.
In 2013 worden de economische baten van natuur en landschap onderzocht.
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Beoogde en bereikte resultaten en producten

Goossen, C.M., F. Langers en T.A. de Boer (2012). Relaties tussen recreanten, ondernemers en

landschap. WOt-werkdocument xx

Presentatie op workshop Ecosysteemdiensten op 4 oktober

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Met de in dit project opgedane kennis kan het PBL onderbouwde uitspraken doen over de recreatieve
betekenis van natuur en landschap, als aspect van de maatschappelijke betekenis. Tevens is er meer
zicht op de kenmerken en eigenschappen van potentiele ondernemers die bereid zijn om in natuur en
landschap te investeren.
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WOT-04-010-036.07 Innovatieve governance arrangementen
(vervolg)

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Projectleider

Naam
Kamphorst, Dana (kamph017)

E- mail
dana.kamphorst@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Oostenbrugge, Drs.
R. (Rijk) van
Oorschot, Dr. M.M.P.
(Mark) van
Kok, Drs. M.T.J.
(Marcel)

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Opdrachtgever

01-jan-2012

31-dec-2012

Opdrachtgever

01-jan-2012

31-dec-2012

Kennisbehoefte
De kennisbehoefte t.a.v. governance vraagstukken van het PBL ligt in het identificeren en verder
ontwikkelen van nieuwe manieren om biodiversiteitsvraagstukken (waaronder zowel natuur, landschap
als verduurzaming van ketens kunnen vallen) aan te pakken. Deze kennisbehoefte past in de context
van de huidige politieke en maatschappelijke dynamiek, met name de groeiende rol van private
partijen zoals mondige burgers en innovatieve bedrijven, door het PBL beschreven als de
ontwikkeling van de energieke samenleving (Hajer, 2011). De ontwikkelingen vragen om een
sturingsmodel, waarin de maatschappij niet langer het object is van sturing, maar dat recht doet aan
de energie uit de samenleving en dat voorziet in nieuwe manieren om burgers en de maatschappij te
mobiliseren.
Op het gebied van biodiversiteitsvraagstukken is de behoefte bij het PBL aanwezig om governance
arrangementen te identificeren en uit te werken naar concrete handelingsopties, die steunen op
nieuwe vormen van legitimiteit, participatie en lerend vermogen. In dit onderzoek identificeren we
dergelijke nieuwe governance arrangementen voor twee thema's in het groene domein:
vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens.

Doelstelling project
Het doel van het project is het vergroten van de bestuurskundige kennisbasis inzake
maatschappelijke sturing van biodiversiteitsvraagstukken, ter ondersteuning van toekomstige PBL
producten.

Aanpak en tijdspad
In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Literatuurstudie, wetenschappelijk en PBL georiënteerd;
• Scan van maatschappelijke initiatieven op het vlak van vermaatschappelijking van natuurbeleid en
verduurzaming van productketens;
• Organiseren van twee vrijdenkersworkshops;
• Opschalen data naar ontwerp governance arrangementen en inschatting bijdrage arrangementen
aan lerend vermogen, uitvoerend vermogen en legitimiteit.
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Beoogde en bereikte resultaten en producten
Selnes, T.S., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts en J.P.M. van Tatenhove (in prep.). Innovatieve governance
arrangementen. Ontwerp van nieuwe arrangementen voor het groene domein. WOt-werkdocument
XX.

Artikelen in prep.:

Selnes, T.S., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts, J.P.M. van Tatenhove en R.C.M. Arnouts (in prep.).
Innovative governance arrangements for sustainable supply chains.
Selnes, T.S., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts, J.P.M. van Tatenhove en R.C.M. Arnouts (in prep.).
Innovative governance arrangements for nature policy in the Netherlands: the role of society. De
artikelen komen voort uit het 2012-project, maar onduidelijk is nog aan welk tijdschrift ze zullen
worden aangeboden en of deze auteurs inderdaad meeschrijven.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Resultaten kunnen worden gebruikt bij:
• Toekomstig PBL beleidsadvies
• Discussies rondom de energieke samenleving.
Voorzien is in 2013 tenminste één lezing bij het PBL.
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WOT-04-010-036.08 Evaluatie decentralisatie natuur- en
landschapsbeleid

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012
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Naam
Boonstra, Froukje (boons011)
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ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Oostenbrugge, Drs.
R. (Rijk) van

Organisatie
Planbureau voor de
Leefomgeving (Bilthoven)

Rol
Opdrachtgever
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01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Veen, Dr. M.P. (Mark)
van

Planbureau voor de
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Opdrachtgever

01-jan-2012

31-dec-2012

Kennisbehoefte
Met de decentralisatie van het natuurbeleid verdwijnt waarschijnlijk de verantwoording van provincies
aan rijk op het niveau van prestaties. De cyclus van controle, verantwoording en bijsturing vindt
plaats op provinciaal niveau via Provinciale Staten. Wel houdt het rijk verantwoordelijkheid voor het
nakomen van internationale verplichtingen en zal hierover informatie moeten verstrekken aan onder
meer de Europese Commissie. Rijk en provincies werken gezamenlijk een monitoringssystematiek uit
voor de internationale biodiversiteitsdoelen.
Door deze ontwikkelingen vermindert de behoefte van het rijk om de uitvoering van het natuur- en
landschapsbeleid te evalueren op doelbereik. Wel zal het rijk mogelijk een informatiebehoefte houden
voor agendering, verkenning en signalering van nieuwe ontwikkelingen in het fysieke domein. Ook zal
behoefte ontstaan aan inzicht in de effecten van het decentralisatiebesluit zelf en de mogelijkheden
voor bijsturing, zowel bij het rijk als bij decentrale overheden.
Het PBL wil dit laatste aspect oppakken door in de Balans van de Leefomgeving van 2016 aandacht
te besteden aan de effecten van de decentralisatieoperatie op onder meer de aansturing en
uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid en op thema’s als biodiversiteit en maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor natuur. Vanwege de (methodische) complexiteit van deze evaluatievraag wil
het PBL al in 2012 starten met de voorbereidingen.
Hoewel de huidige decentralisatie de zoveelste stap is in een decentralisatieproces dat al in 1993
begon met het eerste decentralisatieakkoord tussen rijk en IPO, de Decentralisatie Impuls, zijn
studies naar de effecten ervan schaars. Bovendien gaat de huidige decentralisatie, naar het zich laat
aanzien, duidelijk een stap verder dan eerdere decentralisatiepogingen. Tenslotte zijn de
verwachtingen of doelen van deze decentralisatieoperatie (nog) niet duidelijk geformuleerd
(Kuindersma en Boonstra, 2011).
Dit betekent dat maar beperkt gebruik gemaakt kan worden van bestaande kennis. Er is bijvoorbeeld
geen bestaand evaluatiekader of set van indicatoren beschikbaar dat gebruikt kan worden. Wel kan
geleerd worden van de opzet en analysemodellen van evaluaties van decentralisatieoperaties in
andere beleidsdomeinen (zie bijv. Fleurke, 1997) en in het buitenland.
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Doelstelling project
Discussies over decentralisatie zijn meestal sterk normatief geladen. Omdat het ingrijpende operaties
zijn waarmee veel geld, posities en belangen zijn gemoeid, worden de verwachtingen vaak hoog
opgeschroefd om voorstanders te mobiliseren en weerstanden te overwinnen. Veel minder aandacht
is er voor het realiteitsgehalte van deze verwachtingen, de werking van de decentralisatie en de
bijdrage aan bredere maatschappelijke doelen. Dit onderzoek is bedoeld om de kennis en kunde over
de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid te vergroten. Op de eerste plaats kan hiermee
de effectiviteit van de decentralisatieoperatie worden vergroot omdat het aanknopingspunten
oplevert voor bijsturing (leren gericht op verbeteren bestaande situatie). Op de tweede plaats kan
hiermee gereflecteerd worden op de vraag of de decentralisatie zelf wel het juiste middel is voor het
bereiken van bredere maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar duurzaamheid (leren gericht
op het vernieuwen van de bestaande situatie). Mits goed ingebed kan het onderzoek derhalve
bijdragen aan eerste en tweede orde leerprocessen (Agyris en Schön, pm; Boonstra en Kuindersma,
2008).

Aanpak en tijdspad
In 2012 is een evaluatieontwerp (incl. evaluatiekader) ontwikkeld. Dit evaluatiekader bestaat uit
hypothesen over de werking en effecten van de decentralisatie. Bronnen voor het
evaluatiekader waren de formele doelen van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid
(beleidstheorie), decentralisatietheorie en ideeën van betrokkenen bij en zogenaamde strategische
denkers in het natuur- en landschapsbeleidsveld. Op basis van deze bronnen werden concepthypothesen opgesteld over de werking en effecten van de decentralisatie. Deze werden verrijkt en
geprioriteerd in een brede workshop met PBL, rijk, provincies en maatschappelijke organisaties,
waarna aanscherping en selectie plaatsvond. Daarna volgde een uitwerking van een
onderzoeksaanpak voor de resterende onderzoeksperiode. Bovendien werd de monitoring van de
uitwerking van de decentralisatie (vorm) verder voortgezet.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Boonstra, F.G. en W. Kuindersma (2012) Kader en onderzoeksontwerp evaluatie natuurbeleid. Interne
notitie 29, WOT N&M, WOt-interne notitie 29, Wageningen
Kuindersma, W. en F.G. Boonstra (2012) Decentralisatie van het Nederlandse natuurbeleid in breder
perspectief. WOT N&M, WOt-interne notitie 30, Wageningen

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Resultaten werken door in Balans van de Leefomgeving (2014/2016). Met het oog op doorwerking
van (tussen) resultaten wordt in overleg met opdrachtgever begin 2013 een klankbordgroep
samengesteld met onder meer vertegenwoordigers van rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen.
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WOT-04-010-036.09 Handelsketens en ecosysteemdiensten
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Kennisbehoefte
Voor de Balans van de Leefomgeving 2014 staat een evaluatie van de ontwikkelingen rondom
ecosysteemdiensten op het programma. Het PBL heeft daarvoor behoefte aan kennis over de invloed
die Nederland via zijn voetafdruk heeft op productiesystemen elders, de manier waarop die systemen
ecosysteemdiensten gebruiken, en de mate waarin ecosysteemdiensten worden beïnvloed doordat
ecosystemen voor productie worden gebruikt en wat dat vervolgens betekent in termen van
maatschappelijke kosten en baten voor verschillende belanghebbenden.

Doelstelling project
Het project heeft tot doel in beeld te brengen wat de betekenis is van ecosysteemdiensten bij
productie van tropisch hout, de mate waarin verschillende productiesystemen voor tropisch hout
ecosysteemdiensten beïnvloeden en wat vervolgens de kosten en baten zijn voor verschillende
belanghebbenden. Daarbij gaat het om belanghebbenden die direct bij de houtketen zijn betrokken,
en om belanghebbenden die een effect ondervinden van een verandering in levering van
ecosysteemdiensten.

Aanpak en tijdspad
Drie productiesystemen voor tropisch hout zijn vergeleken aan de hand van een literatuur
studie: Conventionele selectieve houtkap in natuurlijk bos (CL); meer duurzame selectieve houtkap in
natuurlijk bos (SFM), waarbij schade beperkende maatregelen worden toegepast (RIL) en productie
uit houtplantages.
Op basis van de richtlijnen zoals die in de Impact Assessment Guidelines van de EU worden gegeven
is een overzicht gemaakt van de te verwachten directe en indirecte sociale en economische effecten
van de verschillende productiesystemen. Hierbij gaat het niet alleen om de effecten die direct toe te
schrijven zijn aan de effecten op ecosysteemdiensten, maar ook effecten die veroorzaakt worden
door de verandering naar een ander systeem. Voor SFM is het bijvoorbeeld nodig om de boswerkers
beter te trainen waardoor deze zich beter ontwikkelen en het werk bijvoorbeeld veiliger wordt. Buiten
de sociale en economische effecten via ecosystemen heeft het invoeren van SFM ook directe sociale
en economische effecten. Dit overzicht is als leidraad gebruikt voor welvaartseffecten die worden
beschreven en gekwantificeerd.
Op basis van beschikbare gegevens uit de literatuur is een selectie gemaakt van een beperkt aantal
ecosysteemdiensten die beschreven zijn in relatie tot de verschillende houtproductiesystemen: Hout,
niet-hout bosproducten (‘non-timber forest products’, NTFP’s), koolstofvoorraden en -vastlegging
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(klimaat mitigatie diensten), bescherming tegen erosie en hydrologische diensten. In de literatuur ligt
de nadruk op effecten voor hout, koolstof en NTFP’s, die daardoor het beste te kwantificeren zijn.
Voor ieder productiesysteem zijn de fysieke effecten van de verschillende productiesystemen op de
geselecteerde ecosysteemdiensten en de daaruit volgende sociaal-economische effecten voor
verschillende stakeholders beschreven en gekwantificeerd. Gegeven het belang van regio’s voor
hout voor Nederland en gebrek aan beschikbare gegevens, is er voor gekozen Zuid Amerika en ZuidOost Azië apart te beschrijven en analyseren. Voor bijvoorbeeld Afrikaanse regio’s zijn te weinig
geschikte case studies beschikbaar waardoor deze regio buiten beschouwing is gelaten.
Vervolgens zijn de geselecteerde ecosysteem goederen en diensten, voor zover mogelijk,
gewaardeerd volgens een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) waarbij rekening is
gehouden met verschillen in prijspeil en koopkrachtverschillen in de verschillende regio’s. Met behulp
van de MKBA zijn vervolgens de sociale kosten en baten van meer duurzame productie van SFM en
plantages vergeleken met conventionele kap van natuurlijk bos.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Arets, E.J.M.M. and H. Leneman (2012). Effects of Dutch import of tropical timber on ecosystem
services: social costs and benefits of more sustainable production, WOT N&M, WOt-werkdocument
xx
Arets, E.J.M.M. and H. Leneman (2012). Effects of Dutch import of tropical timber on ecosystem
services: social costs and benefits of more sustainable production, WOT N&M, WOt-paper xx
Presentaties:
• Eric Arets en Hans Leneman. Handelsketens en ecosysteemdiensten. 15-03-2012 WOT
themabespreking ecosysteemdiensten.
• Eric Arets en Hans Leneman. Nederlandse import van tropisch hout en ecosysteemdiensten:
Kosten en baten van duurzamere productie. 04-10-2012 WOT
vervolgbijeenkomst ecosysteemdiensten.
• Eric Arets en Hans Leneman. Nederlandse import van tropisch hout en ecosysteemdiensten:
Kosten en baten van duurzamere productie. 23-10-2012 TEEB NL handelsketens workshop bij
PBL

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
EZ is betrokken bij de voortgang, middels interdepartementaal overleg.
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Kennisbehoefte
In de Duurzaamheidsagenda staan de beleidsdoelen en –ambities voor een groene economie
geformuleerd, met als uitgangspunt dat het streven naar economische groei het natuurlijk kapitaal
van de aarde niet mag uitputten en dat dit alleen samen met bedrijven en maatschappelijke partijen
kan worden gerealiseerd (Kabinet, 2011). Het verduurzamen van internationale handelsketens is een
van de prioriteiten om de Nederlandse ecologische voetafdruk te verkleinen door natuurlijke
hulpbronnen op een hernieuwbaar niveau te houden (‘minder groot’) en de ecologische effecten te
beperken (‘minder diep’). Het kabinetsbeleid voor ketenverduurzaming is verwoord in overheidsnota’s
van verschillende ministeries, en heeft daardoor een bredere agenda dan het behoud van natuurlijk
kapitaal en het verminderen van de ecologische effecten. De vraag is of er bij ketenverduurzaming
naast ecologische effecten ook economische en sociale effecten ontstaan zoals (meer)
werkgelegenheid, (meer) leveringszekerheid van grondstoffen, (meer) welvaart in de
productiegebieden en (meer) dierenwelzijn.

Doelstelling project
In dit onderzoek staat de evaluatie van de bijdrage van het verduurzamen van handelsketens voor het
realiseren van ‘groene groei’ en ‘vergroening van de economie’ centraal. De nadruk ligt op het
uitwerken en identificeren van bruikbare economische, sociale en ecologische indicatoren die het
verduurzamen van een handelsketen inzichtelijk maken. Een volgende vraag is welke strategieën zijn
geformuleerd om ‘groene groei’ dan wel een ‘vergroening van de economie’ te realiseren. Gaat het
om strategieën die ook de organisatie van de productie raken of beperkt het zich vooral tot
technologische innovaties die bijdragen aan meer efficiëntie. Dit leidt tot de volgende
onderzoeksvragen:
•
Wat zijn bruikbare indicatoren om verduurzaming van handelsketens te meten?
•
Welke verduurzamingsstrategieën en contexten spelen hierbij?
•
Hoe scoren binnen de context van (specifieke) handelsketens de indicatoren en de
verduurzamingsstrategieën voor het land van herkomst en de Nederlandse deel van de keten?
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Aanpak en tijdspad
De onderzoeksvragen zijn grotendeels beantwoord op basis van literatuur met aanvullende
interviews. Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag is een keten geselecteerd waarin
de Nederlandse bijdrage aan verduurzaming een belangrijke rol speelt. Hierbij is in overleg met PBL
in eerste instantie gekozen voor de sojaketen. De informatie voor het analyseren van de sojaketen tot
nog toe is verkregen door literatuurstudie en bestaande LEI-expertise over soja. Op basis van de
voortgangsrapportage die in september 2012 is opgeleverd is besloten het resterende budget niet
toe te kennen en de resultaten die er op dat moment lagen af te ronden.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Beukers, R. & M.M.M. Overbeek (2012) Verduurzaming handelsketens en vergroening economie,
WOT N&M, WOt-interne notitie xx

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De resultaten uit het project worden besproken met EZ, en kunnen daarmee bijdragen aan het thema
Economie en Groen (BO-11 Natuur, Landschap en Platteland, thema 012 Economie en groen).
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WOT N&M (2012) Jaarrapportage 2011. WOT-04-010 – Balans van de
Leefomgeving, WOt-werkdocument 292
Hinssen, P.J.W. (2012). Werkprogramma 2013. Unit Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), WOt-interne notitie 22
Hinssen, P.J.W. (2012). Kennisontwikkeling voor PBL 2013-2015. Bijlage bij
werkprogramma WOT N&M, WOt-interne notitie 24
Verhelst, E.C.H. (2012) Rapportage DUIN deelproject Semantiek. WOT N&M,
WOt-werkdocument xx
Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur &
Milieu. Interne notitie 31. Wageningen 2012.
Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen
provincies voor een herijkte EHS. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Den
Haag, augustus 2012. PBL-publicatienummer: 500070013
Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur &
Milieu. Interne notitie 31. Wageningen 2012.
Broekmeyer, M.E.A., M. E. Sanders & H.P.J. Huiskens, 2012. Programmatische
Aanpak Stikstof. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOtwerkdocument 312
Dirkx, J., I. Bouwma, A. Gerritsen, W. Nieuwenhuizen & M. Sanders (2012).
Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012. WOT Natuur &
Milieu. Interne notitie 31. Wageningen 2012.
Hinssen P.J.W. (2012) Kennisontwikkeling voor PBL 2013-2015. Bijlage bij
werkprogramma WOT N&M., Wageningen, WOT Natuur & Milieu WOt-Interne
notitie 24.
Knegt, B. de, J.G.M. van der Greft-van Rossum, S.M. Hennekens & G.B.M.
Heuvelink (2012) Module voor het bepalen van trends van zeldzame
plantensoorten in het Landelijk Meetnet Flora (LMF). WOt-interne notitie of WOtwerkdocument xx.
Greft-van Rossum, J.G.M. van der, J.F. Frissel & B. de Knegt
(2012) Graadmeter Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied. Handleiding en
technisch documentatie. WOt-werkdocument xx.
Greft van Rossum, J.G.M. van der & B. de Knegt (2012) Aanzet tot een
graadmeter van natuurbeleving. Een benadering vanuit het LMF en de HSM.
WOt-interne notitie xx.
Vos J., R.C.M.Verdonschot 2012): Beschrijving exotenbeleid, WOT N&M, WOtwerkdocument xx
Verdonschot R.C.M. (2012) Macrofyten-exoten in zoet water: de stand van
zaken, WOT N&M, WOt-werkdocument xx.
Verdonschot R.C.M. (2012) Macrofauna-exoten in zoet water: de stand van
zaken, WOT N&M, WOt-werkdocument xx.
Gaalen, F. van et al. (2012). Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het
waterkwaliteitsbeleid. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.
Vries, S. de, W. Nieuwenhuizen (2013) Review modellering landschapsbeleving
voor het Planbureau voor de Leefomgeving, WOT N&M, WOt-interne notitie xx.
Goossen, C.M., F. Langers en T.A. de Boer (2012). Relaties tussen recreanten,
ondernemers en landschap. WOt-werkdocument xx
Selnes, T.S., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts en J.P.M. van Tatenhove (in prep.).
Innovatieve governance arrangementen. Ontwerp van nieuwe arrangementen
voor het groene domein. WOt-werkdocument XX.
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Boonstra, F.G. en W. Kuindersma (2012) Kader en onderzoeksontwerp evaluatie
natuurbeleid. Interne notitie 29, WOT N&M, WOt-interne notitie 29, Wageningen
Kuindersma, W. en F.G. Boonstra (2012) Decentralisatie van het Nederlandse
natuurbeleid in breder perspectief. WOT N&M, WOt-interne notitie 30,
Wageningen
Arets, E.J.M.M. and H. Leneman (2012). Effects of Dutch import of tropical
timber on ecosystem services: social costs and benefits of more sustainable
production, WOT N&M, WOt-werkdocument xx
Arets, E.J.M.M. and H. Leneman (2012). Effects of Dutch import of tropical
timber on ecosystem services: social costs and benefits of more sustainable
production, WOT N&M, WOt-paper xx
Beukers, R. & M.M.M. Overbeek (2012) Verduurzaming handelsketens en
vergroening economie, WOT N&M, WOt-interne notitie xx
Overige resultaten
Gevulde DUIN-catalogus met de metadata van de relevante gegevensbestanden
met een verwijzing naar de geodatabases van respectievelijk Wageningen UR en
PBL.
De DUIN-catalogus is voorzien van een nieuwe versie van de achterliggende
software (Geonetwork).
In gebruik name van de 'workflow-tool' om van nieuw gemaakte bestanden beter
inzicht te hebben in de gebruikte bronbestanden.
In 2012 zijn in totaal 45 indicatoren geactualiseerd.
Tekstbijdragen aan de Hoofdstukken 4 en 7 van de Balans van de Leefomgeving
2012.
Tekstbijdragen aan de Digitale Balans
(http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/)
Sanders, M.E., W. Nieuwenhuizen & G.H.P. Dirkx (in prep.). Bedrijfsvoering zit in
de weg. Landbouw maar beperkt inzetbaar voor natuur- en landschapsbehoud.
Aangeboden: Landschap.
Knegt, B. de, H.W.B. Bredenoord, A. van Hinsberg & M. Gorree (2012). Nieuwe
koers Ecologische Hoofdstructuur. Rooilijn 45: 134-141.
Sanders, M.E. (2012). Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur. De Levende Natuur 113: 210-213.
Wamelink, G.W.W., B. de Knegt, R. Pouwels, C. Schuiling, R.M.A. Wegman, A.M.
Schmidt, H.F. van Dobben & M.E. Sanders (in prep.). Considerable environmental
bottlenecks for the Habitats and Birds directives species in the Netherlands.
Aangeboden: Biological Conservation.
Broekmeijer, M.E.A. & M.E. Sanders (in prep.). Niet alle koppen rollen! De
perikelen van de cumulatietoets bij vergunningverlening. Aangeboden:
Landschap.
Coninx, I. & D.A. Kamphorst (in prep.). Neoliberal transitions nature policy in the
Netherlands. Aangeboden: Environmental Policy.
Nieuwenhuizen, W., A.L. Gerritsen & , I. Coninx (in prep.). Veranderend
Landschapsbeleid. Aangeboden: Landschap.
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