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3. Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen 
vastgelegd in de Beleidsvisie Groen en het 
Uitvoeringsprogramma.

Voor Zuid-Holland zijn deze beleidsdoelen 
vastgelegd in de Beleidsvisie Groen.  
 

De Meerjarenprgrammering Groen (MPG) is
opvolger van het Uitvoeringsprogramma (URG).

3. Het Natuurbeheerplan is tegelijk ook het kader 
voor de implementatie van artikel 28 van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
van de Europese Unie. Op grond hiervan is 
cofinanciering vanuit de Europese Unie voor 
het provinciale natuurbeheer en de 
natuurontwikkeling mogelijk. Hiertoe bevat het 
Natuurbeheerplan een integraal toetsingskader 
waarmee de bijdrage van de beheer- of 
ontwikkelingssubsidies aan de internationale, 
nationale en provinciale doelen kan worden 
beoordeeld. 
 

Het Natuurbeheerplan is tegelijk ook het kader 
voor de implementatie van artikel 28 van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
van de Europese Unie. Het agrarisch
natuurbeheer wordt gecofinancierd vanuit de
Europese Unie door POP3, waarvoor bij de
goedkeuring van het ANLb 2016 door de
Europese Commissie de vier leefgebieden:
open grasland, open akkerland, droge en natte
dooradering en de categorie water zijn
opgenomen. 
Het Natuurbeheerplan is een integraal
toetsingskader waarmee de bijdrage van de
beheer- of ontwikkelingssubsidies aan de
internationale, nationale en provinciale doelen
kan worden beoordeeld.

Alleen het agrarisch natuurbeheer wordt
gecofinancierd vanuit de Europese Commissie
door POP3. 

4. Ten opzichte van 2017 zijn er voor het 
Natuurbeheerplan 2018 geen 
beleidsinhoudelijke veranderingen aan de orde. 
Er zijn alleen waar nodig een aantal technische 
wijzigingen in overleg met de beheerders op de 
kaart aangepast en is de tekst geactualiseerd. 
Per 2017 kunnen kleine particuliere 
natuurbeheerders alleen subsidie voor het 
natuurbeheer aanvragen wanneer zij met de 

Ten opzichte van 2018 zijn er voor het 
Natuurbeheerplan 2019 geen 
beleidsinhoudelijke veranderingen aan de orde. 
Er zijn alleen waar nodig een aantal technische
wijzigingen in overleg met de beheerders op de
kaart aangepast en is de tekst geactualiseerd.
Sinds 2017 kunnen kleine particuliere
natuurbeheerders alleen subsidie voor het
natuurbeheer aanvragen wanneer zij met de

Informatie geactualiseerd. Per 2018 is de grens
voor een subsidieaanvraag voor natuurbeheer
verhoogd van 0,5 hectare naar 75. 
 



aanvraag boven een bepaalde grens uitkomen. 
Per 2017 was deze grens nog op 0,5 hectare 
gesteld. Per 2018 zal deze grens hoger komen 
te liggen. De grens wordt niet in dit 
Natuurbeheerplan bepaald maar in de 
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 
Zuid-Holland 2016. Om aan het minimum 
areaal te voldoen kunnen klein beheerders 
subsidie aanvragen via een collectief. Op deze 
manier wordt er naar een efficiëntere uitvoering 
van het natuurbeheer gestreefd. Dit heeft 
echter voor het natuurbeheerplan geen 
inhoudelijke gevolgen.

aanvraag boven een bepaalde grens uitkomen.
Per 2017 was deze grens op 0,5 hectare
gesteld en per 2018 verhoogd naar 75 hectare.
De grens wordt niet in dit Natuurbeheerplan
bepaald maar in de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (SNL
2016). Om aan het minimum areaal te voldoen
kunnen klein beheerders subsidie aanvragen
via een collectief. Op deze manier wordt er naar
een efficiëntere uitvoering van het natuurbeheer
gestreefd. Dit heeft echter voor het
natuurbeheerplan geen inhoudelijke gevolgen.
 

5. In 2014 is de Rijksnatuurvisie 2014 verschenen. 
Het Rijk zet zich in om de natuur te versterken 
samen met de samenleving. 
 

In 2014 is de Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk
verder verschenen waarin het natuurbeleid tot
2025 beschreven wordt. Het Rijk zet zich in om
de natuur te versterken samen met de
samenleving.

 

6. De onderdelen van deze afspraken zijn: 

- Agrarisch natuurbeheer: er komt een 
vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (ANLb 2016) dat buiten 
en binnen het NNN kan worden toegepast. 
De uitvoering van het agrarisch 
natuurbeheer moet eenvoudiger en met 
minder kosten. Tevens zal het een 
duidelijke meerwaarde voor natuur, 
landschap en agrarisch ondernemerschap 
moeten opleveren. Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer moet vooral worden 
ingezet voor het beschermen en verbeteren 
van soorten waarvoor Nederland 
internationaal een verplichting heeft.  

 

De onderdelen van deze afspraken zijn:

- Agrarisch natuurbeheer: het vernieuwd
stelsel voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb 2016) dat buiten
en binnen het NNN kan worden toegepast
is sinds 2016 ingevoerd. Dit nieuwe stelsel
is ingevoerd om de uitvoering van het
agrarisch natuurbeheer eenvoudiger en
efficiënter te maken. Tevens zal het een
duidelijke meerwaarde voor natuur,
landschap en agrarisch ondernemerschap
moeten opleveren. Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer moet vooral worden
ingezet voor het beschermen en verbeteren
van soorten waarvoor Nederland
internationaal een verplichting heeft. 

 

7. Artikel 28 van het POP3 gaat over de  Tekst verwijderd 



subsidiëring van agromilieu- en
klimaatdiensten. Dit artikel vormt daarmee het
financiële kader voor deze diensten binnen het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer,
waarvoor bij de goedkeuring van het ANLb
2016 door de EU de vier leefgebieden: open
grasland, open akkerland, droge en natte
dooradering en de categorie water, zijn
opgenomen. 

8. De waterdoelen zijn in 2010 door de provincie 
vastgesteld in het provinciaal waterplan 2010- 
2015. De waterdoelen zijn in 2014 door GS 
geactualiseerd. 

De waterdoelen zijn door Gedeputeerde Staten 
geactualiseerd in het Regionaal waterplan
2016-2021. 
 

12. Er bestaan 17 natuurtypen voor 
natuurgebieden. Binnen elk van de natuurtypen 
worden een of meer beheertypen 
onderscheiden. In totaal zijn er 49 beheertypen 
voor natuur.   

• Er bestaan 17 natuurtypen voor 
natuurgebieden. Binnen elk van de 
natuurtypen worden een of meer
beheertypen onderscheiden. In totaal zijn
er 51 beheertypen voor natuur.  

Het aantal beheertypen voor natuur is
geactualiseerd. 

13. 

3.4 Begrenzing van de natuur- en 

beheertypen
Met de beheertypenkaart stimuleert de 
provincie de instandhouding van de op die kaart 
aangegeven en begrensde beheertypen. Deze 
kaart vormt de basis voor het verlenen van 
beheersubsidies op grond van de SVNL. 

4.4 Begrenzing van de natuur- en 

beheertypen
Met de beheertypenkaart stimuleert de
provincie de instandhouding van de op die kaart
aangegeven en begrensde beheertypen. Deze
kaart vormt de basis voor het verlenen van
beheersubsidies op grond van de SNL 2016.

Zuid-Holland heeft geen subsidieverordening in
tegenstelling tot de andere provincies, maar
een subsidieregeling. 

14. Agrarische natuur en landschap  

De grootste kans op stabiele populaties van te 
beschermen soorten ontstaat als het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer selectief wordt 
ingezet. Belangrijk is dat dit beheer bijdraagt 
aan de versterking van of verbinding met het 
NNN. Ook moet het beheer zich richten op 
soorten die (deels) afhankelijk zijn van het 
agrarische cultuurlandschap en van het behoud 

Agrarische landschap  

De grootste kans op stabiele populaties van te 
beschermen soorten ontstaat als het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer selectief wordt
ingezet. Belangrijk is dat dit beheer bijdraagt
aan de versterking van of verbinding met het
NNN. Ook moet het beheer zich richten op
soorten die (deels) afhankelijk zijn van het
agrarische cultuurlandschap en van het behoud

Het nieuwe stelsel ANLb 2016 toegevoegd dat
per 1 januari 2016 van start is gegaan. 



van de landschappelijke kwaliteit.  
 
Voor het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer onderscheiden de provincies 
vanaf 2016 de typering open grasland, open 
akkerland, droge dooradering en natte 
dooradering, als de vier agrarische natuurtypen 
van de Index Natuur en Landschap 2016. Deze 
agrarische natuurtypen worden ook wel 
aangeduid als leefgebieden. In het 
Natuurbeheerplan zijn de vier agrarische
natuurtypen als leefgebied aangeduid. Elk 
leefgebied legt de grens vast waarbinnen het 
mogelijk is om subsidie voor agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer aan te vragen. De 
grenzen van de leefgebieden komen tot stand 
via overleg in gebiedsprocessen. 

van de landschappelijke kwaliteit. 
 
Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel voor
agrarisch natuur – en landschapsbeheer van
start gegaan, namelijk het ANLb 2016. Het
hoofddoel van dit stelstel is dat agrarische
collectieven in kansrijke gebieden samen met
de gebiedspartners werken aan gunstige
condities voor soorten waarvoor een
instandhoudingsplicht geldt. 
 
Voor het ANLb 2016 onderscheiden de
provincies vanaf 2016 de typering open
grasland, open akkerland, droge dooradering
en natte dooradering, als de vier agrarische
natuurtypen van de Index Natuur en Landschap
2016. Deze agrarische natuurtypen worden ook
wel aangeduid als leefgebieden in het
Natuurbeheerplan.
Elk leefgebied  legt de grens vast waarbinnen
het mogelijk is om subsidie voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer aan te vragen. De
grenzen van de leefgebieden komen tot stand
via overleg in gebiedsprocessen.

16. Agrarisch natuurbeheer binnen het NNN 

In de noordrand van de begrenzing van het 
NNN in de Krimpenerwaard en in Gouwe 
Wiericke/ Bodengraven-Noord  worden de 
natuur- en waterdoelen gerealiseerd met 
agrarisch natuurbeheer op basis van de doelen 
uit het Natuurbeheerplan. Op de ambitiekaart is 
voor de Krimpenerwaard het gebied specifiek 
aangegeven; voor de Gouwe Wiericke moet dit 
nog worden uitgewerkt in het gebiedsproces. 
 

Agrarisch natuurbeheer binnen het NNN

Daar waar er nog geen natuur is gerealiseerd
binnen het NNN is in verschillende gevallen
agrarisch natuurbeheer mogelijk om zo voor te
sorteren op de uiteindelijke inrichting en
beheer. Agrarisch natuurbeheer op reeds
gerealiseerde nauur is niet mogelijk. 
  De recreatieve toegankelijkheid van een
gebied binnen het NNN wordt door de
beheerder afgestemd op de mogelijkheden die
er zijn, waarbij de bescherming van de

In de realisatiestrategie binnen deze
gebiedsprocessen is agrarisch natuurbeheer
binnen het NNN inmiddels niet meer aan de
orde.



De recreatieve toegankelijkheid van een gebied 
binnen het NNN wordt door de beheerder 
afgestemd op de mogelijkheden die er zijn, 
waarbij de bescherming van de natuurwaarden 
het uitgangspunt vormt. Alleen wanneer de
natuurwaarden in een gebied zeer kwetsbaar
zijn, kan een gebied worden afgesloten. 

natuurwaarden het uitgangspunt vormt. Alleen
wanneer de natuurwaarden in een gebied zeer
kwetsbaar zijn, kan een gebied worden
afgesloten. 

18. In 2010 heeft de provincie Zuid-Holland haar 
waterdoelen vastgesteld in het provinciaal 
waterplan 2010-2015. Deze waterdoelen, die
op 4 november 2014 door GS zijn
geactualiseerd, worden opgenomen in het
Regionaal waterplan 2016–2021. 

Deze tekst is reeds opgenomen in paragraaf 
3.3 (p.12)

 

34.

5.1 Aanvragen beheersubsidie voor natuur 

en landschap 
Op grond van het SNL 2016 is subsidie 
mogelijk voor natuurbeheer en 
landschapsbeheer. Natuurbeheerders en 
agrarische collectieven kunnen subsidie 
aanvragen voor een natuurbeheertype of 
landschapstype, met een looptijd van zes jaar: 
de subsidieperiode.  
 
Een beheersubsidie is een tegemoetkoming in 
de kosten voor het beheer van een beheertype. 
Een beheertype beschrijft de terreinkenmerken 
waaraan een terrein moet voldoen. 
Beheertypen mogen elkaar meestal niet 
overlappen. Op een bepaald oppervlak kan 
slechts voor één natuurbeheertype subsidie 
worden aangevraagd.  
 
Een eis bij de toekenning van subsidie voor 
natuurbeheer is dat de beheerder zijn terrein 

6.1 Aanvragen beheersubsidie voor natuur

en landschap
Op grond van het SNL 2016 is subsidie
mogelijk voor natuurbeheer en
landschapsbeheer op terreinen waarvoor reeds
eerder beheersubsidie is verstrekt, maatregelen
nodig zijn in het kader van Programma Aanpak
Stikstof of die met een provinciale bijdrage zijn
verworven, ingericht en beheerd.
Natuurbeheerders en natuurcollectieven
kunnen subsidie aanvragen voor een
natuurbeheertype of landschapstype, met een
looptijd van zes jaar: de subsidieperiode. 
Een beheersubsidie is een tegemoetkoming in
de kosten voor het beheer van een beheertype.
Een beheertype beschrijft de terreinkenmerken
waaraan een terrein moet voldoen.
Beheertypen mogen elkaar meestal niet
overlappen. Op een bepaald oppervlak kan
slechts voor één natuurbeheertype subsidie
worden aangevraagd. 

 



gratis moet openstellen. Een natuurterrein is
opengesteld als het minimaal 358 dagen per 
jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is. 
Daarnaast biedt de URG de mogelijkheid voor 
subsidies voor de aanleg en het onderhoud van 
landschapselementen buiten het NNN voor 
niet-agrariërs. Voor verdere informatie zie
www.zuidholland.nl

 
Een eis bij de toekenning van subsidie voor
natuurbeheer is dat de beheerder zijn terrein
gratis moet openstellen. Een natuurterrein is
opengesteld als het minimaal 358 dagen per
jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is.
 

37. Monitoring agrarisch natuurbeheer 

Dit onderzoek wordt na drie jaar en zes jaar 
herhaald.  

Monitoring agrarisch natuurbeheer 

Dit onderzoek is in 2018 en wordt in 2020
herhaald.

42. Gebiedsaanvraag 

Agrarische collectieven kunnen in de 
aanvraagperiode voor het ANLb 2016, van 1 tot 
en met 30 juni 2015, een subsidieaanvraag 
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
indienen bij de provincie. Deze 
subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag 
genoemd.

Gebiedsaanvraag

Agrarische collectieven hebben in 2015, een
subsidieaanvraag voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer voor de subsidieperiode
2016-2021  ingediend bij de provincie. Deze
subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag
genoemd.
 

 

43. Natuurtype 

Binnen het natuurbeheer zijn er 17 natuurtypen 
en daaronder 47 beheertypen bepaald. 
Uitgangspunten van de typologie zijn: 
- Natuurtypen zijn bedoeld als 
sturingsinstrument op landelijk en regionaal 
niveau.  

- Natuurtypen zijn bruikbaar om afspraken op 
het gebied van natuurbeheer, ruimtelijke 
ontwikkeling en milieu op elkaar af te 
stemmen zodat de nagestreefde 
natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden.   

- De indeling in natuurtypen is met name 
gebaseerd op abiotische condities 
(waterhuishouding en voedselrijkdom). 

Natuurtype

Binnen het natuurbeheer zijn er 17 natuurtypen
en daaronder 51 beheertypen bepaald.
Uitgangspunten van de typologie zijn:
- Natuurtypen zijn bedoeld als
sturingsinstrument op landelijk en regionaal
niveau. 

- Natuurtypen zijn bruikbaar om afspraken op
het gebied van natuurbeheer, ruimtelijke
ontwikkeling en milieu op elkaar af te
stemmen zodat de nagestreefde
natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden.  

- De indeling in natuurtypen is met name
gebaseerd op abiotische condities
(waterhuishouding en voedselrijkdom).

 

http://www.zuidholland.nl/
http://www.zuidholland.nl

