
Ons aanbod: de bijdrage van agrarische collectieven aan de realisatie van de doelen
van het GLB-NSP

1. Wat is onze ambitie?
We willen onze opgedane kennis en ervaring graag inzetten en beschikbaar maken voor ALLE agrariërs en
andere eigenaren van landbouwgronden in Nederland die stappen willen zetten naar een
natuurinclusieve landbouw. Dit doen we vanuit onze kerntaak: samen werken aan biodiversiteit en
landschap in het agrarisch gebied. Via het ANLb willen wij de collectieve aanpak verder verbeteren.
Versterkte inzet op de huidige doelen is wat ons betreft de basis daarvoor. Daarnaast kunnen we ook een
bijdrage leveren aan de doelen op het vlak van bodem, water en klimaat via maatregelen die qua
uitvoering baat hebben bij onze collectieve aanpak en ook bijdragen aan biodiversiteit en landschap. We
zien verder mogelijkheden in het uitbreiden van de adviserende en coördinerende rol van collectieven
naar de ecoregeling. Wij hebben de kennis en kunde om boeren te adviseren over welke maatregelen in
hun gebied passend en zinvol zijn en ook over hoe ze die maatregelen goed moeten uitvoeren. Én de
ecologische effectiviteit van zowel ANLb als ecoregeling wordt versterkt door beide stelsels op elkaar aan
te sluiten.

2. Wat hebben wij te bieden aan het NSP?
 Een groot netwerk van nu al ruim 11.000 boeren, en binnen dat netwerk vertrouwen in het collectief

en draagvlak voor beheer;
 Een landsdekkende organisatie van 40 collectieven die tegelijkertijd beschikken over specifieke

gebiedskennis. Elk gebied is immers uniek qua kenmerken, opgaven én mensen;
 Langdurig opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van natuur en landschap in het landelijk

gebied, die waardevol is zowel binnen als buiten het ANLb-stelsel;
 Ervaring met de gebiedsgerichte aanpak, waarbij we de taal van onze boeren spreken en weten wat

de boeren in onze gebieden kunnen doen om stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve
landbouw;

 Een breed netwerk met zowel overheden als marktpartijen, maar ook met natuurorganisaties, de
regionale LTO-afdelingen, waterschappen en gemeenten.

3. Wat hebben wij nodig om deze bijdrage te kunnen leveren aan het NSP?
 Samenhang tussen de conditionaliteiten, ecoregeling en het ANLb, zodat ze elkaar versterken. Maar

ook samenhang met aanpalend beleid t.a.v. overgangsgebieden, kringlooplandbouw, klimaat en
ruimtelijke inrichting;

 Ondersteunend beleid voor de toepassing van één kernset KPI's voor biodiversiteit en landschap;
 Een regionaal kennisloket of landbouwportaal dat makkelijk toegankelijk is voor alle

gebiedspartijen en gefinancierd wordt vanuit de samenwerkings- en investeringsregeling van het
GLB-stelsel;

 Meer en beter gebiedsgericht samenwerken door een goede aansluiting van het ANLb op
aanpalend beleid, zoals de ecoregeling en DAW;

 Een beheerbudget dat past bij het ambitieniveau: er is méér nodig om de huidige doelen binnen
het ANLb te halen; verder zijn voor een doelverbreding van het ANLb extra middelen nodig, ook
vanuit flankerend beleid;

 Voldoende voorbereidingstijd en -budget om ons in aanloop naar de nieuwe periode voor te
bereiden op de doelverbreding en rol in de uitvoering van de ecoregeling;

 Flexibiliteit en vereenvoudiging van het ANLb waardoor het mogelijk wordt om zelf de meest
effectieve gebiedsspecifieke invulling voor het ANLb te bepalen en zo optimaal te sturen op
verbetering van leefgebiedenkwaliteit en ruimtelijke samenhang.


