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Inleiding 

Op 23 februari hebben de Natuur Milieufederatie Zuid-Holland, Veelzijdig Boerenland en Landschap 

& Erfgoed Zuid-Holland een beschikking voor een incidentele provinciale subsidie ontvangen voor de 

uitvoering van het project van de Taskforce Agrarische Natuur, genaamd ‘Ondersteuning van de 

ontwikkeling  van het agrarisch natuurbeheer’. De looptijd van dit project is 1 juni 2015 t/m 31 

december 2016. 

Vanwege veranderingen in de organisatie van het agrarisch natuurbeheer, met de implementatie van 

het Nieuwe Stelsel ANLB,  is Veelzijdig Boerenland per 1 april 2016 opgeheven. In Zuid-Holland heeft 

nu eind mei een nieuwe  provinciale samenwerking van de agrarische collectieven vorm gekregen 

met de oprichting van de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland.nl. Deze organisaties hebben in de 

periode van maart t/m juni 2016 gezorgd voor de overdracht van de samenwerking in de Taskforce 

Agrarische Natuur en de uitvoering van het project van Veelzijdig Boerenland naar de Vereniging 

Boerennatuur Zuid-Holland.nl.  

In de Taskforce Agrarische Natuur werken nu de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging 

Boerennatuur Zuid-Holland.nl en De Groene Motor (Landschap & Erfgoed Zuid-Holland), samen aan 

de uitvoering van dit project. Het LEI is partner in de Taskforce Agrarische Natuur in een adviserende 

rol. De partijen in de taskforce hebben in juni gezamenlijk dit nieuwe werkplan uitgewerkt voor het 

komende half jaar, de periode van 1 juli t/m 31 december 2016. 

 

Hoofddoelen van de Taskforce Agrarische Natuur 

De Taskforce Agrarische Natuur is in 2014 opgericht door de Natuur en Milieufederatie, Veelzijdig 

Boerenland en Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. De inzet van de taskforce is gericht op een 

bijdrage aan de verbetering van de ecologische kwaliteit in het boerenland en van het resultaat van 

het agrarisch natuurbeheer. 

De taskforce heeft zich  tot doel gesteld te helpen bouwen aan samenwerking bij de 

doorontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer en de optimalisering van de effectiviteit van het 

beheer te ondersteunen. 

Daarnaast zet de taskforce zich in voor het stimuleren en ondersteunen van innovatie, gericht op 

ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Daarbij heeft de taskforce als doel om samen invulling 

te geven aan het concept van natuurinclusieve landbouw, te helpen kansen en mogelijkheden te 

zoeken voor ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland en bij te dragen aan de 

daarvoor benodigde kennisontwikkeling .  

 

Uitvoering van het project in de periode tot juli 2016 

In 2015 en begin 2016 is vanuit de taskforce gezorgd voor ondersteuning van de samenwerking en 

inbreng van natuurorganisaties en weidevogelvrijwilligers in de uitwerking van gebiedsaanvragen 

door de agrarische collectieven en in de voorbereiding op het eerste beheerjaar. Maandelijks werd 
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gezorgd voor afstemming in bijeenkomsten met het Weidevogelberaad. Op gebiedsniveau is in een 

groot aantal bijeenkomsten gewerkt aan de vorming van natuurcoalities en de voorbereiding van de 

inzet van de daarbij betrokken regionale en lokale natuurorganisaties op een inbreng in de 

gebiedsprocessen. Daarnaast is in verschillende gebieden ook aan het agrarisch collectief een 

ondersteuning geleverd bij de organisatie en uitvoering van bijeenkomsten voor afstemming met 

deze maatschappelijke partijen.  

In 2015 is op deze manier gezorgd voor het leveren van advies vanuit de betrokken maatschappelijke 

organisaties  in de uitwerking van de gebiedsaanvragen door de collectieven en bij de beoordeling 

van de gebiedsaanvragen door de provincie. Vervolgens is gezorgd voor het leveren van zulk advies 

over de aanpak van samenwerking in de uitvoering van de gebiedsaanvragen en de aanpak van de 

beheermonitoring en de samenwerking met vrijwilligers daarbij. In het begin van 2016 zijn met de 

agrarische collectieven ook verkennende gesprekken gevoerd over de kansen voor verdere 

ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer. 

Begin dit jaar is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de start van de samenwerking aan de 

uitvoering van het nieuwe beheer en het lerend beheren. Daarnaast is een wetenschappelijke 

klankbordgroep gevormd om het project te ondersteunen met kennis op het vlak van weidevogels, 

agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. Met leden van de klankbordgroep heeft een 

eerste expert meeting plaatsgevonden waarin aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het 

agrarisch natuurbeheer zijn  geformuleerd.  

 

Werkwijze van de Taskforce voor de 2
e
 helft van 2016 

• De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland.nl, De 

Groene Motor en het LEI werken samen met elkaar en met de Provincie Zuid-Holland verder 

aan de  doelen die genoemd staan in de beschikking voor het project. 

• Deze vier partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van de taskforce. De werkgroep 

van de Taskforce is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectactiviteiten en het 

leveren van de afgesproken prestaties.  

• Bij de uitvoering van de projectactiviteiten werken we samen met de agrarische collectieven 

in de provincie. Daartoe sluiten we zo veel mogelijk aan bij de lopende gebiedsprocessen van 

de agrarische collectieven. Binnen de werkgroep verzorgt de Vereniging Boerennatuur Zuid-

Holland de samenwerking met de collectieven. 

• Binnen de werkgroep verzorgen de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Groene 

Motor de samenwerking met het maatschappelijk veld van lokale en regionale 

natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen.  
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• De werkgroep zorgt voor een zo groot mogelijke kennisinbreng door een wisselwerking 

tussen agrarische collectieven en de wetenschappelijke klankbordgroep. Binnen de 

werkgroep verzorgt het LEI de kennisinbreng. 

 

Uitvoering van het project op twee sporen 

De uitvoering van projectactiviteiten door de werkgroep is te verdelen over twee sporen. 

1) Ondersteunen van de doorontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer:  

- samenwerking en interactie met natuurorganisaties, vrijwilligers bij de beheerevaluatie en bij 

voorbereiding op het lerend beheren in volgende jaren 

- advisering over vragen over optimalisering en ontwikkeling van het beheer, door taskforce, 

kennisorganisaties, natuurorganisaties en vrijwilligers   

- communicatie over de samenwerking en interactie in de gebieden en over de optimalisering 

van het beheer binnen het netwerk en naar de samenleving 

 

2) Ondersteunen van innovatie voor ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw: 

- kennis en ideeën genereren en inbrengen door de taskforce, kennisorganisaties, 

bedrijfsleven en andere partijen   

- afstemmen over het provinciale beleid t.a.v. verduurzaming van de landbouw, ontwikkeling 

van proeftuinen duurzame landbouw en gebiedsontwikkeling in het agrarisch gebied in het 

algemeen 

- Twee proeftuinen natuurinclusieve landbouw voorbereiden samen met twee collectieven, de 

provincie, kennisorganisaties en een aantal betrokken agrarische bedrijven 

- Communicatie over natuurinclusieve landbouw en voor kennisuitwisseling binnen het 

netwerk en naar de samenleving (de consument) 
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Projectactiviteiten 

Te leveren prestaties 

De in dit werkplan geformuleerde projectactiviteiten geven invulling aan de volgende te leveren 

prestaties, zoals deze ook staan omschreven in de beschikking voor het project: 

• bijdragen aan verdere optimalisering van het agrarisch natuurbeheer en versterken van de 

inzet van de collectieven daarin zodat de ecologische resultaten toenemen en daarmee de 

effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer groeit  

• bijdragen aan uitwerking en uitvoering van goede, kansrijke en haalbare beheerplannen die 

een goede basis vormen voor het halen van beleidsdoelen en ecologische kwaliteit 

• zorgen voor inbreng en draagvlak vanuit het maatschappelijk veld in de gebiedsprocessen en 

daarmee zorgen voor een goed klimaat bij de uitvoering van het provinciale beleid voor 

agrarische natuur door de collectieven 

• faciliteren, ondersteunen en versterken van lokale en regionale natuurorganisaties en 

vrijwilligers bij hun inbreng richting de gebiedscollectieven 

• bijdragen aan een sterke en constructieve samenwerking en communicatie tussen 

maatschappelijk veld, collectieven en andere betrokken partijen, in de voorbereiding en 

uitvoering van het agrarisch natuurbeheer  

• Door kennisontwikkeling stimuleren en ondersteunen van innovatie, natuurinclusieve 

landbouw en ontwikkeling van een netwerk van optimale agrarische natuurgebieden en 

hierbij aansturen op één kennisnetwerk met alle betrokken partijen 

 

PROJECTACTIVITEITEN  voor de 2
e
 helft van 2016, gerelateerd aan de doorontwikkeling van het 

agrarisch natuurbeheer in de gebiedsprocessen: 

- Deelname aan en verzorgen van een inhoudelijke inbreng in activiteiten die 

onderdeel zijn van de lopende gebiedsprocessen van de collectieven (onderdeel van 

de beheerevaluatie en van voorbereiding op het lerend beheren volgend jaar) 

- Adviseren over de aanpak van de beheerevaluatie en samenwerking daarbij  

- Betrekken van natuurorganisaties en vrijwilligers in de lopende gebiedsprocessen 

van de collectieven, voorbereiden van hun input bij de beheerevaluatie en bij 

voorbereiding van volgend jaar 
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- Helpen organiseren van de samenwerking, interactie, bijeenkomsten tussen 

natuurorganisaties, vrijwilligers en collectieven in dat proces 

- Zorgen voor inbreng, advisering vanuit de taskforce en de betrokken 

kennisorganisaties, in beheerevaluatie en voorbereiding van volgend beheerseizoen. 

Organiseren van een expert meeting en verzorgen van de inbreng van aanbevelingen 

vanuit de wetenschappelijke klankbordgroep. 

- Leveren van adviezen over vragen t.a.v. de effectiviteit van het beheer en verdere 

verbetering van de beheeraanpak in de gebieden 

 

PROJECTACTIVITEITEN  voor de 2
e
 helft van 2016, gerelateerd aan innovatie voor de ontwikkeling van 

natuurinclusieve landbouw: 

- Uitwerken van een gezamenlijk voorstel voor een mogelijke aanpak van verdere 

ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw in ZH na 

2016. Samen met de collectieven zoeken naar invulling van het concept van 

natuurinclusieve landbouw, naar kansen en mogelijkheden die er zijn in Zuid-

Holland.  

- Voorbereiden van twee 2 proeftuinprojecten in 2 gebieden van agrarische 

collectieven. De proeftuinprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van 

natuurinclusieve landbouw. Samen met de collectieven maken we een keuze voor 

twee gebieden. De proeftuinprojecten worden voorbereid, gericht op een uitvoering 

vanaf 2017. Hiervoor maken we samen met de betrokken collectieven een 

projectplan. 

- Zorgen voor de inbreng van deskundigen, kennisorganisaties uit heel het land. En 

zorgen voor de inzet van goede  voorbeelden van koplopers, bedrijven op het vlak 

van innovatie voor natuurinclusieve landbouw. 

 

 PROJECTACTIVITEITEN  voor de 2
e
 helft van 2016, gericht op samenwerking op provinciaal niveau en 

communicatie t.a.v beide sporen van het project: 
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- Organiseren van afstemming en samenwerking binnen het netwerk op provinciaal 

niveau van partijen die zich inzetten voor ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer 

richting natuurinclusieve landbouw  

- Communicatie over activiteiten van de taskforce,  de samenwerking in de 

gebiedsprocessen, ontwikkeling van het beheer en van kennis over effectiviteit van 

beheer en over natuurinclusieve landbouw 

- Een gezamenlijke communicatieaanpak en communicatie-instrument ontwikkelen 

(een website met portaalfunctie) voor het gehele netwerk dat is betrokken bij 

ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer 

- Organisatie van een 2
e
 netwerkbijeenkomst met als onderwerp de vraag; wat willen 

we de komende jaren samen verder gaan doen? 

 

Rolverdeling tussen de organisaties van de taskforce 

NMZH 

• Projectmanagement, voortgangsbewaking in samenwerking met de provincie en verzorgen 

van de verantwoording naar de provincie over de resultaten 

 

• Samen met de provincie organiseren van de afstemming tussen betrokken partijen op 

provinciaal niveau en verzorgen van de advisering naar de provincie toe over het provinciale 

beleid 

 

• Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten met de werkgroep en de uitvoering van 

projectactiviteiten met de werkgroep 

 

• Organiseren van afstemming tussen natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen op provinciaal 

niveau (in het Weidevogelberaad) 

 

• Afspraken maken met de verschillende regionale en lokale natuurorganisaties en 

vrijwilligersgroepen over de samenwerking in de lopende gebiedsprocessen van de 

collectieven, bij de beheerevaluatie en voorbereiding op volgend jaar 
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• Voorbereiden en ondersteunen van de deelname en inbreng van de verschillende regionale 

en lokale natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen (natuurcoalities) in de afstemming en 

interactie met de agrarische collectieven in de lopende gebiedsprocessen 

• Zorgen voor de communicatie met de regionale en lokale natuurorganisaties en 

vrijwilligersgroepen .  

• Zorgen voor de betrokkenheid van de verschillende regionale en lokale natuurorganisaties en 

vrijwilligersgroepen bij de te organiseren netwerkbijeenkomst 

• Zorgen voor de inbreng van kennis vanuit de werkgroep van de taskforce en de in de 

wetenschappelijke klankbordgroep betrokken kennisorganisaties in de uitvoering van de 

projectactiviteiten 

• Ontwikkelen en lanceren van een communicatie instrument (website met portaalfunctie) 

 

Boerennatuur Zuid-Holland.nl 

• Deelnemen aan bijeenkomsten met de werkgroep en de uitvoering van projectactiviteiten 

met de werkgroep 

• Afspraken maken met de verschillende collectieven over de aanpak van de samenwerking in 

de lopende gebiedsprocessen van de collectieven, bij de beheerevaluatie en voorbereiding 

op volgend jaar 

• Afspraken met de verschillende collectieven over het organiseren van de afstemming en 

interactie met natuurorganisaties en vrijwilligers (natuurcoalities) in de lopende 

gebiedsprocessen 

• Zorgen voor communicatie met de collectieven, de uitwisseling van informatie tussen 

collectieven en taskforce over de gebiedsprocessen, de inzet en aanpak, vragen van de 

collectieven.  

• Zorgen voor de inbreng van inhoudelijke kennis (landbouw) vanuit de collectieven in de 

werkgroep van de taskforce en de uitvoering van activiteiten 

• Zorgen voor de deelname van de collectieven in de interactie met de taskforce en betrokken 

kennisorganisaties voor inbreng van kennis en van advies 
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• Zorgen voor de betrokkenheid van de verschillende collectieven bij de te organiseren 

netwerkbijeenkomst 

• Zorgen voor de inbreng en content vanuit de collectieven bij de ontwikkeling van een 

communicatie instrument (website met portaalfunctie) 

 

De Groene Motor 

• Deelnemen aan bijeenkomsten met de werkgroep en de uitvoering van projectactiviteiten 

met de werkgroep 

 

• Deelnemen aan afstemming tussen natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen op provinciaal 

niveau (in het Weidevogelberaad) 

 

• Bijdragen aan afspraken maken met vrijwilligersgroepen over de samenwerking in de 

lopende gebiedsprocessen van de collectieven, bij de beheerevaluatie en voorbereiding op 

volgend jaar 

• Bijdragen aan voorbereiding en ondersteuning van de deelname en inbreng van de 

verschillende vrijwilligersgroepen in de afstemming en interactie met de agrarische 

collectieven in de lopende gebiedsprocessen 

• Bijdragen aan de communicatie met de vrijwilligersgroepen .  

• Zorgen voor de betrokkenheid van de verschillende vrijwilligersgroepen bij de te organiseren 

netwerkbijeenkomst 

• Zorgen voor de inbreng van kennis (over weidevogelbescherming, vrijwilligersinzet en 

beheermonitoring) in de uitvoering van de projectactiviteiten en voor de ontwikkeling 

(content) van een communicatie instrument (website) 

 

LEI 

• Deelnemen aan bijeenkomsten met de werkgroep en de uitvoering van projectactiviteiten 

met de werkgroep 
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• Deelnemen (als adviseur) aan afstemming tussen natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen 

op provinciaal niveau (in het Weidevogelberaad) 

 

• Bijdragen (als adviseur) aan de samenwerking in de lopende gebiedsprocessen van de 

collectieven, bij de beheerevaluatie en voorbereiding op volgend jaar 

• Bijdragen (als adviseur) aan inbreng van de verschillende regionale en lokale 

natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen (natuurcoalities) in de afstemming en interactie 

met de agrarische collectieven in de lopende gebiedsprocessen 

• Deelnemen aan en bijdragen (als adviseur) aan de organisatie van de te organiseren 

netwerkbijeenkomst 

• Zorgen voor de inbreng van kennis vanuit de werkgroep van de taskforce en de in de 

wetenschappelijke klankbordgroep betrokken kennisorganisaties in de uitvoering van de 

projectactiviteiten en de ontwikkeling (content) van een communicatie instrument (website) 


