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Agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 alleen  

via collectieven 
 
 

Vanaf 2016 is het streven, dat een subsidie voor Agrarisch natuurbeheer alleen nog via collectieven kan worden 
aangevraagd. Een individuele aanvraag is dan niet meer mogelijk. Vooruitlopend daarop kunnen bedrijven met 
aflopende aanvragen een nieuwe aanvraag voor de beheerjaren 2014 en 2015 alleen via de gebiedscoördinator 
indienen. Lopende overeenkomsten SNL-Agrarisch natuurbeheer mogen waarschijnlijk hun termijn uitdienen. In dit 
bericht worden de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel en enkele onduidelijkheden beschreven. 
 

Nieuw stelsel Agrarisch natuurbeheer 
Staatssecretaris Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe zij het nieuwe stelsel Agrarisch 

natuurbeheer vorm wil gaan geven. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering van Agrarisch 
natuurbeheer en dit natuurbeheer alleen toepassen in gebieden waar dit het meeste natuurrendement oplevert. De 
overheden stellen de maatschappelijke (natuur)doelen vast en de collectieven geven, in overleg met andere 
partijen in het gebied, aan welke maatregelen zij willen nemen om deze doelen te bereiken. Een collectief dient 
een gebiedsaanvraag in bij de provincie en is er verantwoordelijk voor, dat het Agrarisch natuurbeheer wordt 

uitgevoerd zoals in de gebiedsaanvraag is vastgesteld. Een collectief heeft contacten met de individuele 
deelnemers (incl. controle en uitbetaling). 
 
Gebieden 
Agrarisch natuurbeheer wordt ingezet in gebieden waar de omstandigheden goed zijn voor bepaalde plant- en 
diersoorten die afhankelijk zijn van agrarisch terrein. Daarnaast zal agrarisch natuurbeheer worden ingezet ter 
ondersteuning van het beheer van natuurgebieden en om natuurgebieden met elkaar te verbinden.  

 
Collectieven 
Een collectief kan bestaan uit agrariërs en andere landgebruikers in een gebied. Dit kan bijvoorbeeld een 

Agrarische natuurvereniging zijn.  
 
Aanvang en overgang 

De staatssecretaris wil zo spoedig mogelijk en in één keer overgaan naar dit nieuwe stelsel. Het streven is om het 
stelsel per 1 januari 2016 in te laten gaan. Vanaf dat moment zullen individuele aanvragen niet meer mogelijk zijn. 
Tot de invoering van het nieuwe stelsel zal het huidige stelsel, SNL-Agrarische natuur (SNL-a), van kracht blijven.  
 
Lopende SNL-a 
De staatssecretaris is niet helder in hoe ze om wil gaan met lopende SNL-a. De verwachting is, dat deze SNL-a de 
termijn van 6 jaar kunnen uitdienen. Dat betekent dat zij, binnen de termijn, ook na 2015 jaarlijks nog een 

betaalverzoek moeten indienen. Mogelijk kunnen bepaalde individuele overeenkomsten straks worden omgezet 
naar collectieve overeenkomsten. 
 
Aflopende SNL 
Het is ook nog niet duidelijk hoe wordt omgegaan met SNL-a, die in 2014 of 2015 afloopt. In de brief wordt 

aangegeven dat het uitgangspunt is, dat voor de beheerjaren 2014 en 2015 aflopende aanvragen een nieuwe 
aanvraag kunnen indienen via de gebiedscoördinator. Het doel hiervan is om het aantal fouten te verminderen en 

de uitvoeringskosten te verlagen. De vraag is of er wel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor deze 
nieuwe aanvragen. Daarnaast is niet bekend of de nieuwe overeenkomsten weer voor 6 jaar worden afgesloten of 
alleen tot het moment van aanvang van het nieuwe stelsel.  
 
Europese Commissie 
Het nieuwe stelsel kan alleen worden uitgevoerd als de Europese Commissie hiermee akkoord is. Eerst zal, binnen 

de EU, POP3 moeten worden vastgesteld. Daarna zal het nieuwe stelsel als onderdeel van POP3 in de nationale 
regelgeving moeten worden opgenomen. De staatssecretaris hoopt eind 2014 een goedgekeurde regeling gereed 
te hebben. 
 


