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Agrarische Collectief Waadrâne zit midden in het omvormingsproces van de SNL-

regeling naar ANLB 2016 (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer na 2016). 

Naast deze omvorming speelt ook het professionaliseringstraject voor het 

collectief een rol. Bij elkaar opgeteld brengt dit veel veranderingen met zich mee 

en tegelijk ook veel onduidelijkheden wat betreft de verantwoordelijkheden van 

het collectief. Maar ook onduidelijkheden in de toepassing van de regeling en de 

pakketten. 

Het collectief krijgt in de nieuwe regeling veel verantwoordelijkheden zowel wat 

betreft uitbetaling als ook verantwoordelijkheden van schouw en controle. In dit 

professionaliseringstraject wordt het collectief voorbereid op alle nieuwe taken 

die zij per 1 januari 2016 gaan verrichten. Daarnaast stelt het collectief een 

kwaliteitshandboek op, op basis waarvan zij zich kan certificeren. Deze 

certificering biedt zowel voor de overheid als voor u de garantie dat u zaken doet 

met een collectief met kwaliteit. 

Op 12 mei jl. is het Natuurbeheerplan 2016 (NBP 2016) van provincie Fryslân 

goedgekeurd (www.fryslan.frl). Het plan beschrijft de beleidsdoelen en de 

subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden 

en agrarische natuurbeheer in de provincie. Provinciaal heeft het concept 

Natuurbeheerplan 2016 tot 6 maart jl. ter inzage gelegen en heeft Agrarisch 

Collectief Waadrâne hierop vier zienswijzen ingediend. Daarnaast worden 

landelijk door IPO en SCAN de beleidskaders verder ingevuld. De laatste 

aanpassingen in de pakketvoorwaarden en tarieven heeft plaatsgevonden op 

1 mei jl. Verder is men nog bezig met de invulling van controle en sancties, 

belangenbehartiging en veel andere zaken. Een proces dat veel tijd en 

inspanning kost. 

Na de informatiebijeenkomsten en de voorintekenbijeenkomsten (belangstel-

lingsregistratie) die Agrarisch Collectief Waadrâne heeft gehouden zijn de 

verdere voorbereidingen om te komen tot een gebiedsaanvraag in gang gezet. 

Dit proces heeft echter de nodige vertraging opgelopen omdat er veel onduide-

lijkheden waren over het beschikbare budget, de beleidskaders, inpasbaarheid 

van beheerpakketten en de instapeisen voor gebiedsaanvraag. Vandaar dat wij u 

ook nu pas kunnen informeren over de conceptgebiedsaanvraag. De concept-

gebiedsaanvraag is opgesteld op basis van de instapeisen geformuleerd in NBP 

2016 en de daarin opgenomen kwaliteitseisen voor het betreffende leefgebied. 

Op basis hiervan wordt de ruimtelijke configuratie gemaakt. 

 



STAND VAN ZAKEN LEEFGEBIED OPEN GRASLAND (weidevogels) 

De concept gebiedsaanvraag open grasland bestaat uit vijf deelgebieden. Deze 

deelgebieden voldoen allemaal ruimschoots aan de instapeisen. Door het vormen 

van een gevarieerd mozaïek is geprobeerd zoveel mogelijk te voldoen aan de 

kwaliteitseisen die gesteld worden aan een weidevogelgebied. Dit is van groot 

belang omdat het budget wat beschikbaar is gesteld door Provincie Fryslân van 

7,7 miljoen per jaar ruimschoots overschreden zal worden. Daarom zal er een 

ranking op deelgebied plaatsvinden. Hoe beter een deelgebied aan de gestelde 

kwaliteitscriteria voldoet hoe hoger de ranking en hoe meer kans op het 

toekennen van subsidie. Het kan dus gebeuren dat uw beheercontracten niet 

verlengd kunnen worden omdat het deelgebied waarin uw percelen liggen te laag 

scoort in de ranking. Dit is een gevolg van het gekozen beleid dat er alleen 

budget beschikbaar komt voor de meest kansrijke gebieden. 

STAND VAN ZAKEN LEEFGEBIED OPEN AKKERLAND (akkervogels) 

De concept-gebiedsaanvraag open akkerland bestaat uit tien clusters. De keus 

om in clusters te werken is voortgekomen uit richtlijnen bij de voorintekening en 

de noodzaak van roulatie van pakketten. De clusters zijn zo gekozen dat binnen 

het cluster de kwaliteit gewaarborgd kan blijven. En het cluster gedurende de 

looptijd van het contract, zes jaar, aan de instapeisen van NBP 2016 voldoet. Het 

opstellen van de gebiedsaanvraag open akkerland is een zoektocht voor zowel 

het collectief als ook voor de provincie. Daarom is er ook veel overleg geweest 

tussen collectief en provincie over de exacte invulling van de plannen.  

We willen u hierover informeren op een bijeenkomt op 28 mei in Oosternijkerk. 

Betreffende beheerders hebben de uitnodiging ontvangen per mail. 

PLANNING 

28 mei Bijeenkomst leefgebied open akkerland, De Terp in Oosternijkerk  

   Aanvang 20.00 uur 

1 juni  Presentatie concept gebiedsplannen op Provinciehuis 

1 juni  Deadline Kwaliteitshandboek 

8 juni  Inloopavond Collectief Waadrâne, Bowlingcentrum Dokkum,  

   Inloop vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur  

   Mogelijkheid om de kaarten van de deelgebieden bekijken en  

   informatie over de aanvraag ANLB 2016. 

30 juni Indienen definitieve gebiedsaanvraag 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Agrarisch Collectief Waadrâne 


