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Geachte mevrouw Bliek, 

Begin vorig jaar heeft u het initiatief genomen de samenwerking met BoerenNatuur m.b.t. de 
ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in Flevoland te versterken. Aanleiding waren de 
zienswijze van BoerenNatuur op het Natuurbeheerplan 2010, waarin wij vroegen om een 
uitbreiding van de ambitie van 500 naar 1.000 ha agrarisch natuurbeheer en signalen van 
agrarische natuurverenigingen (ANV's) dat de beheerpakketten in het nieuwe Subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), met name voor akkervogels, onvoldoende zijn toe
gesneden op de omstandigheden in Flevoland. Hierdoor leek de ambitie in uw Natuur
beheerplan om een forse groei van het akkernatuurbeheer in Flevoland te realiseren, op 
voorhand tot mislukken gedoemd. 
In bestuurlijk overleg op 2 februari 2010 is afgesproken dat Provincie en BoerenNatuur zich, 
elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk inspannen om de beheerpakketten in 
SNL meer toe te snijden op de Flevolandse situatie en draagvlak te werven onder de Flevo
landse agrariërs voor deelname aan deze beheerpakketten. In deze brief rapporteren wij tot 
welke resultaten deze afspraken in 2010 hebben geleid en geven wij een vooruitblik op onze 
aanpak voor een flinke doorgroei van het akkerfaunabeheer in 2011. 

Flevolands beheerpakket 
Provincie en BoerenNatuur zijn er al in maart 2010 in geslaagd om, met steun van IPO, een 
beheerpakket te ontwikkelen dat meer is toegesneden op de landbouwkundige praktijk in 
Flevoland, en dit pakket te doen opnemen in SNL. In dit Flevolandse pakket is meer ruimte 
ingebouwd voor landbouwkundig medegebruik van akkerranden, zonder dat dit ten koste 
gaat van de ecologische betekenis van deze randen. Binnen de huidige kaders van SNL is 
dit pakket vooralsnog het maximaal haalbare. Het komt weliswaar niet tegemoet aan alle 
wensen van de ANV's, maar deze hebben het met een positief advies voorgelegd aan hun 
leden. Inmiddels is duidelijk dat ook in andere Provincies door ANV's met belangstelling 
wordt gekeken naar de "Flevolandse variant" voor akkerfaunabeheer. Vooralsnog is het 
pakket echter alleen in Flevoland opengesteld voor subsidieaanvragen. 

http://viww.boerennatuur.nl


Impuls akkerfaunabeheer 
Samen met de Provincie heeft BoerenNatuur vervolgens een plan van aanpak ontwikkeld 
voor het stimuleren van de deelname aan SNL, door het (doen) aanvragen van subsidies 
voor de akkerfaunapakketten van SNL, waaronder het nieuwe Flevolandse beheerpakket. 
Deze "extra impuls agrarisch natuurbeheer Flevoland", wordt gefinancierd door de Provincie. 
BoerenNatuur werkt in het plan samen met de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en 
Dienst Landelijk Gebied. Gemikt wordt op uitbreiding van de oppervlakte akkerfaunabeheer 
met 200 ha per 2011 en 400 ha. per 2012. BoerenNatuur werkt volgens een aanpak waarin 
de verantwoordelijkheid in de streek wordt gelegd. BoerenNatuur heeft een aanjaagfunctie. 
Zij ondersteunt ANV's en andere plaatselijke groepen van boeren. Waar nodig richt 
BoerenNatuur in perspectiefvolle gebieden met voldoende belangstelling nieuwe ANV's op, 
teneinde het agrarisch natuurbeheer in Flevoland een steviger organisatorisch fundament te 
geven. 

Moeilijke start 
De omstandigheden om de gestelde doelen voor 2010 te halen bleken ongunstig. SNL is een 
generiek subsidiestelsel dat werkt met landelijk uniforme vergoedingen voor de compensatie 
van inkomensverlies voor de agrariërs. In de praktijk zijn die inkomensverliezen echter niet 
overal en altijd gelijk. Die verschillen van gebied tot gebied en veelal ook van boer tot boer. 
In alle beheertypen treden dergelijke regionale verschillen op. In Flevoland gaat het voor
namelijk om het beheertype akkerfaunabeheer. Voor de meeste agrariërs in Flevoland 
pakken de landelijke vergoedingsnormen nadelig uit, omdat hun opbrengsten, en daarmee 
ook het te compenseren verlies bij natuurbeheer, hoger liggen dan het landelijke 
gemiddelde. Daar komt bij dat er lang onzekerheid is geweest over de toepassing van het 
nieuwe Flevolandse beheerpakket. In dit pakket wordt meer ruimte gegeven aan het berijden 
van de faunaranden. Het was onduidelijk hoe deze voorwaarde wordt gecontroleerd en tot 
welke sancties dit leidt bij overtreding. Aanvankelijk waren de ANV's terughoudend om het 
pakket aan te bevelen aan hun leden. Voor een deel is die terughoudendheid toe te schrijven 
aan de onbekendheid van de nieuwe ANV's met agrarisch natuurbeheer. Tot slot had het 
weer in het najaar van 2010 een negatieve invloed. Op het moment van de werving voor 
SNL, hadden de akkerbouwers een andere zorg, nl. hoe krijg ik mijn producten (droog) in de 
schuur. 

Resultaten 
De hiervoor genoemde omstandigheden hebben er toe geleid dat in 2010 niet het beoogde 
resultaat van 200 ha extra is gehaald. De teller is blijven steken op ruim 30 ha. Niettemin is 
sprake van een bemoedigend resultaat. In 2010 is een fundament gelegd voor flinke groei in 
2011 en volgende jaren. Deze veronderstelling is gebaseerd op de volgende resultaten: 

Alle bestaande ANV's hebben de SNL-pakketten met een positief advies voorgelegd aan 
hun leden en ze zijn er alle in geslaagd te starten met een groep van enkele of meerdere 
agrariërs. Dit is, gelet op de aanvankelijke aarzeling, van grote betekenis. De ervaring 
leert dat het voorbeeld van deze voorlopers andere collega's doet volgen. 
Er is in 2010 een nieuwe ANV opgericht (Rondom het Greppelveld) en rond Schokland 
hebben agrariërs zich verenigd in de binnenkort op te richten ANV Schokkerambacht. 
Met de oprichting van ANV Akkerwaard, in 2009, is daarmee sprake van verdubbeling 
van het aantal ANV's in Flevoland van drie naar zes in ruim eenjaar. 
In nagenoeg alle gevallen zijn de ANV's er in geslaagd om grotere of kleinere lokale net
werken van faunaranden te realiseren die aan de basiskwaliteitseisen voldoen, vaak in 
combinatie met FAB-randen. 
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Een voorlichtingsbijeenkomst met AID en Dienst Regelingen heeft veel onzekerheid over 
controles en sancties weggenomen. In deze bijeenkomst is het voornemen uitgesproken 
om een klankbordgroep op te richten die de vinger aan de pols houdt m.b.t. de controles 
en die oplossingen aandraagt voor evt. knelpunten. 
Met de nauwere samenwerking tussen BoerenNatuur en Provincie is de basis gelegd 
voor een blijvende gezamenlijke inspanning, elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, 
voor het realiseren van de provinciale beleidsdoelen voor akkerfaunabeheer. 

Vooruitblik 2011 
Het resultaat van 2010 is weliswaar bemoedigend, maar illustreert ook dat de beoogde groei 
van akkerfaunabeheer in Flevoland niet tot stand komt zonder een gerichte inzet van 
Provincie en BoerenNatuur. Er is geen aanleiding de werkwijze van BoerenNatuur 
fundamenteel bij te stellen. Wel is het zaak om de vervolgactiviteiten meer toe te spitsen op 
de resultaten van 2010 en hiermee tijdig te starten. Belangrijke aanknopingspunten voor die 
vervolgaanpak zijn het meer uitgebreide netwerk van ANV's en de oprichting van de klank
bordgroep voor controles. Ook moet de voorbeeldfunctie van de instappers in 2011 worden 
uitgebuit, bijvoorbeeld in de vorm van veldexcursies. Van belang is ook dat er bij elke ANV 
vooraf volstrekte helderheid bestaat over de invulling van de gebiedscoördinatie voor 
collectief akkerfaunabeheer in Flevoland en de bijbehorende organisatiekostensubsidies. 
Voorgesteld wordt om deze aangrijpingspunten te vertalen naar een bijgesteld plan van aan
pak voor 2011, waarvoor de basis wordt gelegd in een binnenkort te organiseren overleg van 
BoerenNatuur, ANV's en de Provincie. 

Hoogachtend 

E.H 
Voorzit 
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