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De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei & Maashorstboeren bundelen krachten 
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Inleiding

• Aanleiding Groenblauw Stimuleringskader

• Systematiek, pakketten, vergoedingen

• Start veldcoördinatie

• Het landschap verandert zichtbaar

• Morgen en verder
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•Stimulering van plattelandseconomie

•Versterken en behouden kwaliteit van het buitengebied

•Natuur

•Landschap

•Recreatie

•Een werkbare, resultaatgerichte regeling

•Kwaliteit

•Service zonder lasten

Aanleiding stimuleringskader
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• Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS

• “Diensten” zijn de basis

• Gebiedsgericht samenwerken

• Verbeterde versie maken van andere regelingen

Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader
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Activiteiten vergoeden die kwaliteit van buitengebied verhogen 

en die verder gaan dan regulier ondernemersbelang

*Groene Diensten: houtwallen, poelen, bloemrijke randenbeheer, 

weidevogels e.a.

* Blauwe diensten: 

actief randenbeheer:  bouw- en grasland 

* Recreatie: 

wandelen over boerenland, onverharde wegen

Diensten zijn de basis
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• Pakketten opgesteld door coördinatiepunt landschapsbeheer

• Vergoedingen bepaald in samenspraak met ZLTO

• Goedgekeurd door Europa

Vergoedingen bestaan uit 3 componenten:

Inrichtingsvergoeding: 100%

kosten inbreng grond: 100%

Opbrengstderving op landbouwgrond

Waardevermindering bij omzetten in natuur 

Beheersvergoeding:

marktconform

Reële vergoedingen
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Provincie: 

- eigenaar en trekker van de regeling

Gemeente en waterschap

-meebetalen en meebepalen op gebiedsniveau

Dienst Regelingen

- betaal- en controleorgaan

Coördinatiepunt landschapsbeheer:

- (ecologisch/landschappelijk) advies, opleiding veldcoördinatoren 

Veldcoördinator:

- gezicht van de regeling, advies aan de keukentafel

Taakverdeling
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Algemene kosten voor provincie: 

betalen Dienst Regelingen voor administratie, controles en 

communicatie

Gebiedsgerichte uitvoeringskosten op basis van 50%/50% co-

financiering:

aanleg en onderhoud, 

cursussen 

én veldcoördinatie  

Financiering
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Aanvraag voor opstellen van een Landschapsvisie

2. Het opstellen van een landschapsvisie

3. Vastleggen afspraken in gebiedscontract

4. Werven/aanstellen van een veldcoördinator

5. Start uitvoering: grondeigenaren kunnen vergoeding voor diensten 

aanvragen

Van start  tot uitvoering
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-Aanvraag door gebiedspartijen

Door minimaal 3 gemeenten (aaneengesloten)

Veel ruimte voor eigen inbreng van gebiedspartijen in het proces

Inhoud: “landschapsvisie voor komende 15 jaar” op basis van bestaand 

beleid

Uitvoering:  vaak door adviesbureau

€ 25.000/ max 50% van de kosten provinciale subsidie

Landschapsvisie
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- Afspraken voor periode van 4 jaar op basis van landschapsvisie: 

- Welke prioriteiten (gebieden)

- Welke pakketten 

Hoeveel geld

Invulling veldcoördinatie 

Gebiedscontract
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•Per gemeente is aangegeven waar welke pakketten 

•Niet in EHS

•Niet bij woonkernen, industrie, 

•Prioriteiten en verschillende pakketten

•Pakketten moeten passen bij bedrijfsvoering/gebruik

•Lijn en puntelementen, geen perceelsdekkende pakketten

•Niet bedoeld voor tuinaanleg

•Contract voor 6 jaar

Hoe werkt het stimuleringskader?
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Kaart gemeente Cuijk
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Vergoedingen

Planvorming 

Aanleg

Onderhoud

Inkomstenderving

Waardedaling grond

Cursussen 

Trajectbegeleiding door veldcoördinator
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•Werkt vanuit het veldloket van ANV-Raamvallei en ANV-

Maashorstboeren

•Stelt in overleg met eigenaar plannen op

•Begeleidt aanvraag

•Geeft informatie en uitleg over het Stimuleringskader

•Adviseert in bredere zin rondom de aanvraag

•Programma Beheer (PSAN, PSN)

•NSW

•RO

Veldcoördinator
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•Op agenda bij partners, ZLTO, WBE, IVN, dorpsraad, TBO’s

•Bezoeken grondeigenaars

•Persmomenten

•Uitvoeringsbudget: € 3,6 miljoen

•Besteed budget: € 1,1 miljoen (31%)

•Beheer: € 405.000,-

•Inrichting: € 259.000,-

•Waardedaling: € 439.000,- (ca 10 ha)

Stand van zaken Noord-Brabant

€

3.618.830,00 

€

3.618.830,00 
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Het landschap verandert zichtbaar…

Beheer bestaande elementen
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Nieuwe elementen

•899 are  randen en oevers

•1.283 landschapsbomen

•163 are klein bosje en griendje
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Nieuwe elementen

•420 meter natuurlijk oever

•52 knotbomen

•10 landschapsbomen

•1.021 are houtwal/singel

•6.679 meter knip/scheerheg en elzensingels
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Nieuwe elementen

•420 meter natuurlijk oever

•52 knotbomen

•10 landschapsbomen

•32 poelen
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Nieuwe elementen

•420 meter natuurlijk oever

•52 knotbomen

•10 landschapsbomen

•21 kilometer wandelpad
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Nieuwe elementen

•420 meter natuurlijk oever

•52 knotbomen

•10 landschapsbomen

•495 hoogstamfruitbomen

•997 knotbomen
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•Contracttijd 1e gebiedscontracten lopen af

•Regeling redelijk bekend in gebied

•Uitputting loopt in de pas met de budgetten

Daar staan we nu
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Morgen en verder

•420 meter natuurlijk oever

•52 knotbomen

•10 landschapsbomen

•Regeling blijven promoten

•Boeren nog meer enthousiast maken

•Politiek overtuigen van duurzame waarde

•Enthousiasme en daadkracht boer uitdragen
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De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei & Maashorstboeren bundelen krachten 


