
Statencommissie Duurzaamheid van 2 september 2015 

 

Agendapunt: 4c 

Aard van de bespreking: beeldvormende sessie 

Onderwerp: Oplegmemo agrarisch natuurbeheer en beleid weidevogelbeheer 

  

Inhoud 

Wat is de bedoeling van de behandeling? 

 

 
In de Provinciale Staten vergadering van 1 juli 2015 is 

afgesproken om op 2 september 2015 in een 

beeldvormende ronde de Commissie Duurzaamheid te 

informeren over het Natuurbeheerplan 2016 onderdeel 

Agrarisch Natuurbeheer en het beleid voor 

weidevogelbeheer. Er wordt een presentatie gegeven 

waarin de volgende punten aan bod komen: 

 de stelselverandering van het agrarisch natuur en 

landschapsbeheer 2016 

 Natuurbeheerplan 2016: doelen, gebieden en 

budget agrarisch natuurbeheer Flevoland 

 beleid voor weidevogelbeheer 

 overige inzet biodiversiteit landelijk gebied 

Na de presentatie is er ruimte voor informatieve vragen 

en discussie. Voor evt. vervolg: zie hieronder 

Ter info: de motie is bijgevoegd die bij de 

Perspectiefnota ter sprake kwam. 

Wat wordt er van Provinciale Staten gevraagd? 

 

Kennisnemen van het Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer in Flevoland 

Wat is de context van het onderwerp / in    

welke context vindt behandeling plaats? 

 

Stelselverandering Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer 2016 is een landelijk project van het 

ministerie van Economische Zaken, provincies en de 

koepelorganisaties agrarisch natuurbeheer. De 

stelselverandering is gericht op een effectiever en 

efficiënter Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. 

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer maakt onderdeel 

uit van het Natuurbeleid waarvoor de provincies na 

decentralisatie verantwoordelijk zijn.  

 

In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de 

beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor 

ontwikkeling en beheer van natuurgebieden, agrarische 

natuur (inclusief water) en landschapselementen.  In 

het Openstellingsbesluit 2016 Flevoland is aangegeven 

hoeveel budget er beschikbaar is voor de periode 2016 - 

2021. Vaststelling van Natuurbeheerplan en 

Openstellingsbesluit is een bevoegdheid van 

Gedeputeerde Staten.   

Proces 

Wat is de voorafgaande historie geweest? 

 

De Provincie Flevoland is vanaf eind maart 2014 in 

overleg met het Collectief Agrarisch Natuurbeheer, 

Terrein Beherende Organisaties, Landschapsbeheer 

Flevoland, gemeenten en waterschap Zuiderzeeland 

over de stelselverandering Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer.  

 

Op woensdag 8 oktober 2014 is de Statencommissie 

Ruimte en Leefomgeving geïnformeerd over de 

stelselverandering Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer 2016.  

 



Op 16 december 2014 heeft GS het Natuurbeheerplan 

2016 in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor 

inspraak. Op 15 jan 2015 heeft u een mededeling 

ontvangen over het ontwerp Natuurbeheerplan. 

De ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt en het 

aangepaste plan is 12 mei 2015 door GS vastgesteld. 

Hiervan is PS op de hoogte gesteld. Het 

Natuurbeheerplan 2016 kunt u vinden op: 

http://www.flevoland.nl/producten-en-

diensten/natuurbeheerplan/subsidiejaar-

2016/Natuurbeheerplan-2016.PDF 

Hoe gaat het na deze Commissie verder? 

 

Het is aan de Commissie om te bepalen hoe het 

onderwerp weidevogelbeheer verder gaat. 

Zekerheidshalve is het onderwerp geagendeerd voor de 

oordeelsvorming in de commissie op 2-9. Dit vanwege 

de wens van enkele fracties tijdens de Perspectiefnota 

het onderwerp met spoed te willen behandelen. 
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