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BoerenNatuurdag – Samen sterk!



Waar gaan we naar toe: een interventie 
voor groenblauwe diensten

Groenblauwe architectuur

Investeringen, 
innovatie en 

samenwerking

ANLb

Ecoregelingen

Hectarepremie

Interventie

•Hectarepremie om achteruitgang in milieucondities te voorkomen.

Niveau 1: hectarepremie

•Regionaal gedifferentieerd puntensysteem waar de meeste 
agrariërs gebruik van maken.

Niveau 2: puntensysteem

•Regionaal door collectieven gecoördineerde activiteiten.

Niveau 3: agrarisch natuur- en landschapsbeheer

• Maatregelen die een groei naar een klimaatvriendelijke 
kringlooplandbouw ondersteunen. 

Niveau 4: innovatieve activiteiten en samenwerking
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Wat wilden we met het ANLb bereiken?
• Lange termijn (2020 >): Een levend 

landelijk gebied met daarin een 
duurzame landbouw en voedselketens 
(ecosysteem diensten);

• Korte termijn (2014-2020): 
Natuurrendement;

• Sleutelrol voor boeren om de 
biodiversiteit te verbeteren;

• Het komt samen in het landelijk gebied, 
met groepen van boeren (collectieven) 
in een centrale positie.
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Hoe?
• Focus op het leefgebieden met goede leefcondities voor 

zeldzame soorten (regionaal) in plaats van verbintenissen op 
bedrijfsniveau;

• Gecertificeerde collectieven als begunstigden van subsidie, met 
als doel:

- versterken effectiviteit;
- verbeteren efficiëntie;
- verhogen kennisniveau; 
- beter gebruik maken van lokale kennis en energie;

• Versterken monitoring (doel/resultaat);

• Flexibel, de dynamiek van de natuur centraal.
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Wat waren de randvoorwaarden
voor success?

• Ontwikkeling van professionele gecertificeerde 
collectieven; 

• Behoud van de sociale verankering, reputatie en 
vertrouwen van Agrarische natuurverenigingen, die 
onderdeel uitmaken van de collectieven;

• Versterking monitoring en kennis;

• Zekerstellen van een EU-conforme implementatie;

• Goede afstemming tussen overheden:
• Provincies zijn primair verantwoordelijk voor de 

implementatie ANLb.
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Wat kan beter?
Nieuw GLB in 2023:
• 2022 implementatie en EU 

goedkeuring;
• 2021 Nationale besluitvorming;
• 2020 ruimte voor ideeën;

– Pilots
– Evaluatie
– Eerdere onderzoeken



Lerende evaluatie van het ANLb gestart!

Presenter
Presentation Notes
Vandaag hoofdlijnen evaluatiekader



Vragen en antwoorden over de evaluatie
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Opdrachtgevers? LNV en provincies
Voor wie? Minister, Tweede kamer en provinciale 

besturen
Door wie? Wageningen Universiteit & Research
Geeft inzicht in? (ecologische) effectiviteit, efficiency en 

uitvoerbaarheid stelsel ANLb, 
succesfactoren en knelpunten

Wat kun je ermee? Handvatten voor verbetering uitvoering 
en doorontwikkeling in nieuwe GLB

Waarom nu? Input leveren voor NSP
Wanneer 
gerapporteerd?

September 2020

Presenter
Presentation Notes
Lerende evaluatie: zowel bijdraagt aan verantwoording als aan leren over stelsel vernieuwing. Veel aandacht voor interactie tussen betrokkenen uit beleidspraktijk en onderzoekers. Om te kunnen leren vindt evaluatie tijdens de rit plaatst. Ook voorbereiding interactief opgezet. 
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Drie samenhangende processen 

Beheer &

Biodiversiteit

Administratief

Samenwerking in

Gebied en keten



Onderzoek op drie niveaus:

Landelijk: 
● interviews ketenpartijen over uitvoering en  

analyse RVO-data
Provinciaal: 

● provinciale zelfevaluatie naar provinciale 
keuzes en ervaringen

Gebied: 
● casestudy in Westergo, Krimpenerwaard en 

Drenthe naar proceservaringen en eerste 
ecologische resultaten

11



Discussievragen

In 2023 start een nieuwe GLB-periode:

Wat wil je behouden uit het huidige stelsel (en waarom)?
Wat moet anders (en waarom)? 
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